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 ١ نركللا نوتتكلا حتت

 ادع ح24 3 ١ تفك للا

 يلا
 5 ا

 قموم بناس باق
 طب ىارام الست أ

 تأ

 ا 0



 أ انيك كونج تذتلال



 اهيل
 فلز
 نا

 هتيم ىلع مدام فوصلا ةيسوماس ىف
 قلما دابعا ىف :كئ الملا مالعو لج ىثملا

 ةباكم اق اح عاقسا ف عقلا برم دصل اعلا ب رغت نع عاشتمالا ناس ىف
 ةاكح اةروص' ةيمو
 كاذنم هفلضتو ةميهلاماعطاو ئس مدافن مازتلا ناس
 ةضيرم ولا ةميهبنا بكرلا نطناسف

 زوهلاةأرملا تب ىزابلاناطللا نادجو نا مف
 هتامرغل ىولح هورضع دبحاجشلا ءارتشاا

 نأ صطت فب وختن اسما

 دلبلا ف ارا ى هن مخارو دك يلفلل ىض فا َلبثم 3

 مولع هروجو سلقملا نم نيحلا لهأ يا
 ايدج امهارتشا نيذللا نمد الخلا تس ذل ن اطال انامهتما ن

 لولا صاخا مالغلل مدقلا اونابجالادمح ناسف

 تايارحاىفموبلا طسوق ىزاسيلا عوقوتاس ف

 ءاللا قةراخطا هيمرو طئاحىلءفئاولا ن اشطسلا ةباكح ناسف

 دفل تاريلتاريخأتتأن ناسف
 نونتاىذندايع لجالناتسسراملا ىاءابحالا«ىجناس ىف

 ةحلدلادوصقم ناكةنوج نا نوتلا ىذىدب يم مهفناسإف عع

 نونلا ىذةياكح ىلا عوجر نفل



 نقلل
 دهدهلاةرروس نم سيقلب سلق مال لا ءيلع نا.ولس مت ضاعن قل

 اروغ مك ام صأ نا ىلاع: فوق ىراملا ىلع ل فلاراكشا مند

 مارلا لجالمالا !هيلع ىمولالءور جملا باتء ناسف 7
 ىعارلا كلاذرذمىفمالسلا ءيلع ىسول ولا“ ى ناسف ٠ 4٠

 نيملاظلا ةيلغرس ىلا هنزل نمىسوءانديسلاؤس 5
 ةيحهفىتيهذىذلامتاتلريمالامالبا ناسف عع
 بهل قامت ىلع هلبالا لجرلاداقعا ناسف يدل

 توصلا تو رصبلا مع نيم أ نأ ىععالا نثالا لوق
 هلبالاو بدلا ةياكح قنا

 مزحلاولايخلا لاذ نبآ لحمل ادباعل ىسومانديس لوقف 446

 بدلا قلب رورغلل ةخدتلا كرتناسف
 ه4 سحر خاارعط عمربط نارمط بدسناس ف

 ىمعالاربقفلا ىلع ب 0

 نومسلا ىلا ناركسلاب هلة وعددا 3

 ةالصلا تقر توفبالىتدخ فهل كوقو مونلا نمقب وام ءانديل ناطبثلا طافبا هره
 ةيواعاسيلباباوج اسف همي
 ةي وأعمل هدوصمموا ةىنيلتالوةناساف هذه

 هه



ح اصل صخش ادبي صللا صالخ اسف هءو
 ثيبلاب

 ايتع همحوناطللاهلزء ىذفاريز

 صب رارغلا دصتمل ماني ,نيفن أنا |ةسق ناسف همجعا
 نيو ارارضاد

 مسرهيلع هللا س لوسرلا ىلع ةءاعصلاضعب راكنا تاس هد

 ةفانخلابهاذملا طسوفدّدرتلا ناسف هود
 ىشلاو ريذلا كلر وظب ىتح هيلع الرظأ

ط سلا الاذةدئانح رشنانعيف هنو
 لمملا بلا

 رارشلاد سم ةنتف سفن لك فتاناسف هم.

 ءابيلوالاوءايبنالادوجوةمعنل نيرك كلاريغ مهسضنال نئارلا لاح نا ف 00

 هلبيبطلا باو هضم نمسبطل نلارببكل حرةراكش ناس ىف هو.

نكي ناكىذلاىصلا الا ذوىنوجلاةسقتاسف ' ني
 

طشلا لاذ لوقو ةئج بحاس نم ىلا فوخ نال هو
 | ىنانىتم فةغالىباس ا ص

 قارعالل فوسليقلا

 لا طلاء مهدانيرهارباةسغ -

 هلٍسيعشان ديسباودو ىساعلاذع ازيالتلاسن قلة مدشلا

 هسفنب قاغلا بايجاو لمس نسر اذلا ب

 ةيقنلا لع انوع ملا ومما عقارع 3

 ا :يهرنلا ىوح دفاتاس

 همهفولاملاناداب ماكتا ناسف

 لاوجلا ولى لملابلا مالكل | لويقت اسف . +

 مب ةمهف مم داو لكن وكمل ب خا ةءب رآةمزاتمتاسف دو

 ملسو هم!« هلل /ىفهءةكرممب راصنالا نيب ناسف 0

 جابدلااهتب رىثلا طبااخارفناسيف د

 قرح |لمرلاىلعاديحوةيدابلا ف و دجو ئذلادهارلا تاما ركق جاحلاةربح تأسف ون

 ٠ في رشااىونثملاح رمت نم قانا ءزح ات رهن



 ىمستللا قونتلا حرشوم ىناشلا«زجلا
 قارلا ماعلا فبلأت قوما بلا

 2 ىقادمصلا ف راعتاو
 انعفن ىولوملا دجحأ نبا

 همواعب ىلاعت هللا



 « ىوتتلا ح رشنم ىناثلازجلا»

 (هللا)

| 

 حاورالااب أ هلعج ىذلا دج ىلعمالسأ
 (سامأ) ىهلا لهأ ءاصسأو اهجاوزأو 4 1ىلعو ىدتمم لحل هذ
 ني بهاذمددسا م-هامريرخ ىلا لزالا داملا مممأرقالمد عب نيبل اطلا ةب
 ىفالو نادم انه ناسيرف نم تل ىفا ىلع عمقيفوتلا هئم بلطاو ىلا

 ليكولا منو ىسح هلو ماعلا *ايلوالا ةبناحو ر نم دغسا نكسلو نايل اورير تلا ىل د
 نينراعلان اطلس لاق «نيهاغلاربخ تنأو قا ابانمرف نيووانتس مانجر ريدقئش لكى ءهناذ
 ّااندن نيدلا الج نالوم ةرضح نلصاولا ناهربو
 ناكح ديفتى ضم نم ةينهفلاةانالا*ابااف [تمكجرا دعت تاو نيكملأسلل
 (مود دل نباربخ أت) كحلا نءضعبل ناسا له ينلاريدغت نهذلا ف ةدوهعملا ةيضاملا

 ة.ءامسالا تارتضأا نم لزنت ةبهل الا مكسملا(هينت) فاس دحلان هريخأتلا
 ةيئاموزلاهنث دسئدبأ ىلع هديصيصألا كلذل اكل ذوءاسمسلا كات نم ةساحلا هتمكحل رغب و ايف لتي وهو هشرع مف ءاهدواكلف“امساوأ مما لكل ناو نهتاوعتراهكالنأ

 وفن !ض اذ ىفاضالا جورلا ىف لو دحلا ةلماكلا ماكسلا بلذ ىلع ةيبكوكل :يروثلاو ةبكسلملا



 انسي

 أانالوم ةرضحاندانأذ هللاشرع هبا قو مسالا كلذرمظموم ىذلا ىلا أل ماكل ىناةروسيف

 رسولا هما ارمب ىناثلا داجلاذهريخأتت ابي تناكيتاا مك! ضعدورسس هللااثسن
 “ هرادتمقيلؤالا دلخ األ هحورهللا سد ءاىو رولا بهذامل

 :اءرس هللا انس دق لوغبو رمخ أتت ا بما نبي عرش قالا ىلا مولا
 دكر اذن ارد دبع ةمواعم يالا ةءكسملا لج تناك نال( دوش ل ءار دما

 ةرابعةمكحا(هيدثت) ىف قيوراكلا ده ن ءراكملا لاذ دئاوف فهم از شا (0يرقرل زا

 نااك ممل ىف ْ : 5
 مزاوالا نعاس درو اهنيفحة هج مدر 4 1قئافحلاوتاذلا لسع صوصح ةدفرعملا

 ا هسزاول ع يرهاكمول عملا ةقسيغح ةطاحالا نع ةرابع لسغلاو ريغ ال حاوللاو ضراوعلاو
 .ةيدوحولا اهنا سم ىف قنا 00 مدام بس

 اهءضاو.ىفءابسثالاعضوو ةييلزالا ةيلعلا امتار منابعأ ف اهنرعتسسح ةيدبالا
 الي ئلاةفانمكحو ب كر هريس قا انسسّدف لوغا

 هتربح لاك مدبعلاو[دزادررط ندي ارخ ديلا لاردا لعدن نارواروآ ارد 1
 حلات (قاعت ح سب) لغشلاانعمراكتلا وراك اذ

 قتيرامم)ةءاغالبىه تلا (كا) ةالكجلا

 ثارعلا) ءدئاوفو تاننالاو .تاثمل>ال 0 رسحموال

 دريورث كوب نات دكحرك ادإ سلا ةماارةدئاشلا لج الزعبخ

 د 15 راكلا اذهل 2000

 و اهن:مىررطلابهذيال (هور) دوقم لمجلا فنأ ىف نكي نأ لك

 نيسضرأ عرارادش الئارضزملا

 لكنا وشى ركنا نيا مضلل# سفنالاف 3 ا
 وهمسالةنازخومنرو ها ةنازخ + لذ ماسحالا نماثي انردةولاك هكةبسانم ةفانخع |



 هساوح : ةنازخو هعبطل ةنازخو همعطل ةنازخو هتحعار ةنازخر
 دو هتلظل ةئازخخو هرشو هعغتل ةن اًرخو ماءالار وره هباع

 دابعلا بولو نورخم هرهقو هللا فطا ةيفوالا د نملمو ءرهفو هذال ةنازخوهوكا ذريسغو
 اذهنالنعيردتبادتلم هوك ةلاح [مواعمردغبالاةزتنامو) اهعجأبهللاتاغس نئازخ

 | تول ب [ىنلا) , هحور هنأ سدة لومي اذهلو ةئبشملاو ةمكسملا ءاعدتساوةردسةلا
 ءاملاداك اًداو (دوشنخولك مهدوير أيسما دودو) ًائيارمسبالءامالب بارغلا (موك
 :م-1او) نمحرلا ةروسولانبر اتاكد ةيالاوذلا دءْئلكأ عزاب نالاثبل توكيالو دسشباريثك
 لمتو رماوالا ل زنمو ةبضخالاو ماكح لا شنمانالةبتروالعامعفر [تاربلا شور هعنر
 هده: -اًيدلك لاصياومقح قح ىذلك ءاطءابغلادسعلابع ريشونازبملا عضوو ةكئالملا
 عفرين حرلا دس نازيمامالسلا هسيلعلاق ءايشالا لاوحأ تماقتساوولاعلارومأ تمظتناف
 تاوفسلا ثمات ل دما, ماللاهيلءلاقو « معن فأن عرازبلاهاور نرختاعضب اماونأ
 اهيةرردسلا اهني (اهمترءاملاو) هيادلانيدلا مغ لات سقنالا ف (هيش) ضرالاو
 ةيوامسلا وقل نيةففاملا ةزيملاةوعلا عضنؤنم» (تاربلا عضوو) ةيرعشلا ضرأ قوغ
 < (ييكز جر هد رق ف دن 1م لاق :هةيدرالاو

 ايراغ تازي+الو باسحالب ىلع نازم«ىفو باس ىف ف)
 لاق لاوعلا نمهحورهقاسدق معان: تبان لاوزملا !زينسف ىلع ءايلوالاوءاينالانا لاوس
 'ةيرشلاةبترصورلاملاقلخ نماولدب نيل (216 ل ةسبمى ل ماعزا# اريفاسك لا
 هلرقرهظءاوواحسمت (دتادتدكب اح ريغ اشي نمو زربو) تازجلاب ميطعبال ةيكلملاب
 خياشملاالطسا فورلوالا ةلامملا نريغتلا لامحلا [هبش) باس حالو لاكمال, مهتز رب

 أريفودجوو قوذو وشو ةبسك ب ال-ت>االو ل معترمغ نم ةبهوم ا ض سمج بلقلا ىل-«دريام
 لاكل يلا لاس ضتلا ليم ةبحلاو اما ةمىجداكل مرآ س ماداذاق سغنلا تاهصب لوز

 هريسغوأ ه-ذن مال ءاريام لكناو هللالا سيل قبقملا لاكسلانا لعاذا دبعلاو هيف ردا
 نوذرزعلا لاقو هتءاط ةدارا ىضتتمي كلذو هللا ىفو هتالا ءبح نكي ل هللا ىلاوههابو هلل انموهغأ
 جج سال ىفادجو بأ ةيحلاوهتاذفو هنا ذىف بوبح ىلا عت هللا نان الوموان ديس مهو هللا
 لاقاذ_ هلو قوذىنادجولا يضالاو اين ا دولا رئاس نءاهزيجام ىلا ناسو ف دكسص ىلإ
 ناك وسلا ىلء الا هرسب هللا انس دقانالوموأن ديسسأ

 تفك « تسحق .ىنعلا اذهل لثم مث بثارملاءذه باصصأ |[
 ندع) ملتي ثرساذا دام ىدعلا نمل جلاس جي ىلا ديكو قموحك
 | نكورلاذا اذهباسحالب ةبحمى دعا اوأ باسحالب ة حلاو قشعلا (تسباسح ىتبهتو



)4 

 ةهلساهذه نمو (دئاهتغك هكا تهج) خسنلا ضءن ف دحو أك وا

 ةبحناووشعللا اهنالةقيقملا فو قحلا فس ةبححاو قشعلا( تقيم
 ةيحلاةبسنو (تسازا دن هبواتدسنو) اهلةياجنالقحلا ف اسوأو قحلاةةساسجلال

 ازثك تنك ) ىسدقلا هني دح لاقى امتهنلاتالالعو لج قبل ةبحل ذ

 5 مالكف (تسمامتمبع) العوز قدي ةيدق ةةسةبحلات
 تالهل (تمادكةوبعو)

 ال هول ىل اعتدنا

 ردلا اهعأان) ةدئاملاةروس يف ىلا عقلا لاغار ايتعاواز اح هتلنينمؤملا ةيحتنوكبتخ

 رادو هعوقوهقللءاسترابخارقكلاىلا (مسدوعوكتم) عجرم [قري نم
 (ةوبعو مع موت) مكلدب (هقل قايفوف) مسودبلهغا ىلهىالاتومدعب
 همت ىف مك ام اءاور ىرعشالا ىبوم بأ ى لاء ديراشأوا ذهموق مهو هيله نيا لس

 ةيحلا نأ ىلانوماكتملا بهذو موقةةسرورجيل هوبي و مي هجو تلالج نا
 عفانلل وكت ثداوملاةداراقلعتوةدارا عنة بحناولاقو هيف كردأ لاكي ئيثى لا سغتلا ليه

 هدايعلهّهاةسبحو هناسحاو هماعتالهل ديف لاقو لاحم قا تاقسو تاذدباسمقلعتو
 ءانفا هتادبعلا ةبح تاتاولات مان في يمسه اةنمابلك ا ذدهو م« عفانملاو ريما لاسبا

 لاقوتو ةبتو -انلا»انخ ىف :.ةوهاللا ءاسعتا”دبعللة لاتسيو ةينودالل اءاشب و ةسيئوساتلا
 ىلامتل اعنا باطوه يقلي .ايفةرراشالاةبآلا هذه ىنعمىف ئريكسلا نيدلا مغ

 هنيد نم مكنمدنري نم قحلارمغ بل الال اؤناك ناددعب قا بلطاوتم[ن يذل هيأ

 ايثدللادير نم مكتمملا 9
 0 ةرخآلا ديري نم مكتمو

 ةو مح موعب هه نأ فوسف هللاديرب نم مكتمولاغي
 ياشلا نم هولا بلبرأ مهعوقلااذهدا بير
 ةيدعملا ل الج تامدارس ىلا ةةيلل ا فاصرأراكوأ ن ء



 025252525225522 2 2 ييتُْيُُْؤيُمللا قلل
 هيدش رش دوخا تسب, قلو» « دشرسخا ىو نا قدمإ» ىوتتمفاكاادلملا
 اراسىعمدسف (دسكرمخات) ةراشامسأنبا (ىوتئمنا) ةدحولا ءايلا .(قدم)
 ةيزال (ثسياب) ةدحرللانهعابلا (يلم) لالا عارمأل لدلاةلزنميىناثلا عارصملاو
 دركي مع ملام 1 (نوخ) ىج (ن) .(سرغا ادع تسانال نونقلاب
 ىلااعت ءءلت كلذفةلدلاو ةدمهريرشو ملا اذه (ىنءاارإ اب ايبلح
 ا دوجولا ىف ضع نع اهضعن“ .ايسشالارخؤي ىذل اوهاولاق م. الرخا
 ىوننا هرخأ ربخأتلا قت سامر همداعد هناا هما ةغلابلا ةمكملاىطتةم ىلع
 اذهوهتدالو دنع لفطلاه«ىذغنا نبا ةفسعم الا نمل ص اخلا مدئاربسب ىتح لهم مرتالمنال

 ىنلا | نرخ أت ىحولانا لا هنع ههاىضر سابع نبا نع (ىوزال) ءايشالاعبج فراج
 ىأالب رالم ةزام تلزيف هالذو هرم ذوا دسم نا نوكرسشملا لاى ح امانآمالسسلا هيلع
 ممل لرهيل هللا سلاةوح .وراصرافكلاهأسال كلذر اضغدامىأ ىلئامو ككرتان
 ٌييكلكلو اهتانوأب نوه مرومالا ةمكتم ايوب شع ةستخ اش رمز .هرخأفادسغ مكرمخأسا
 تارلعا (هينت) نوندقتسيالو ةعاستؤيج أ يالمسملجأ ءاماذان ىمسملجآ هللا دنع
 نمي اح لكن *ما :روو*ابلوالا انها مطيع ل ,ه. لع هللا لم لوسرلا

 ةطساولا موه ىذملا او هسيط هنلاىل نتن نك عولارخأ 2
 ىرنعللاقاماو قا |!ىفاذ هان الوكوان دست لير اوالئوهىذلاىلقلا ولا ارخأكلذك

 ىتح () عرش 2 دوخ »* وب دزرفوب وديزرفو تضم ديازئانإو ىوتنم ىرتتم
 د (نوخلإ) هيد باطغللوتنانلتخم :) دلير (هان

3 10 
 نوطي !ًاناوثعما ديدجادفو دلل كلت أ تمادام ىوتنملا باتكسص نم داشرالانبا
 ارهظيلوشلت ال ىدتلت ايو واحلا بيام كرسي مدلك اسف ىفدللا مالاوه لور قورغ ف
 ىروصلاف ”ىونعمو"ىرو هن الا نأ لعار و اهلام ماكل ااذه عمم ةنوزول تاملكلاةرو هب
 ارابتعا ةريعاماعنالا فمك ناو) للا ةروس ل ىلع: لاتنآرغلا ىنمءره | نم ل

 0 ذب ةلعتم ءادشسالل نم ماعنالا ىأ ( هنوطب ىف اسع)ةريعال أس

 وهو عيد نولوأ مط ممداو ثرفلا نم ئثهبو يال( هلا انبل مدو) شركسلا لفت
 نأ لءاو ٠ نلالج ىهتاصفرال مهتلحف رورملالهس (نيب را كلاغن اس)امسهنب
 مدلاازجأ ضعب نمل مساح نولخترم له ىبروصلا نللالو ه> يف اوفلتخاءالعلاذأ
 ماضْلالا ضع ةهضهملا ةلوكسسأما*ابش الا ىهوش ءرفلا ىفةغيطاماءازجالا نم دقونملا
 ىوراك يلكللاةالخ هريس هلا اس دئانالوموان ديس هدافأ؟ لاومالا م« وهو ش ركل ىف

 ةانساب



[0) 
 فلعل يطناو فاتعا اذا ناويحلا نالاقهنأ دعمت ىنرس اع نبا نصح اصو أدان ساب
 سيم نبا !نعا ذه منان هن [هتعمساك امدءالعأو نبل هطسوأوائرف هل ةسأ ناك هش ىف
 نديلا ىذسفي ىذلا مدلاةدامءالسعأو نيالا :دامنوكيهطسوأت ا لإ وذي هنكل ؤؤمو هذ
 لافت قببو سركلا ىف مضهملا ماعطلاةواغسبدخت دبكلا الب شركلا ىف تانوكتي الا مال
 ايف ةيئاماهضعن ةعب رأ اطالخا ثدصق اناث هشه اهمش ماي راهكسمم ثرغلاوغو
 ةيلكلاىف ااهعفدتوء ادو_!اوءارغصلا ىأ نيرملا نم ةحاخاردقىلءدازامب ةيماملا كات ةزم هملا
 ًأريدقتب هب قيليامىلةحلكف ىرعيفامسحوءاشعالا ىلع قابلا عزويرم لاسطلاو ةرارملاو
 ةوط رلاو درملا ال :سالامئاذ_ةردق ىلع اهطلالخا دازينأ ناوي ناكت ا متملعلا يكمل
 دئازلا كلذ بصنا لصفنا اذان نينملا لجال محرلا ىلاالوأ دئازلا مذدنبخ اسهجا رضع
 ىونعل نيالا امأو 1ئيلرمسيف ضيبل اةيددغلا اهموحلةرو هج ضيديف عرضلا ىلاهضعبإ وأ
 رهشموروت سم حورلا قورع ىف فو ون ف راسم اوبولعلارهىذلا ح ورلاءاذوهىذفلا
 اذان دلل علاء ثمىذلا ىاورلا دوجولاوهو ىلقلا هولا دارت لع فوقو ءهرووظةمدلاك
 فئاطللا دو وفن اش اردغب هب م نمييدبتح ا ةينامورلاةوذلا هذه بل اط بلف تدلون
 هلت ل ناو ءايشالا نملاوبو ءاككتيلا نوكبلم لخ دبو لمكب وىربض مولعلاو فراسمالاو

 دهشب و نبت عفوي نم تاو هلا ب وكلم لين لذاك امورحسأك هين
 ارابتعا ىلا ةراشأ ةربعلمابعنالا ف مكلناو يالا ءدهىربكسلا نيالا
 . نم ماعنال# آم سوما مان نوطد ىفامم ىلا من هلا

 3 هحورمتيا سدة نيدفا ماسح نعربعو .(نيدملا اسمح
 ىذلاوه سنويةروس ىف ىلامتهنلالاتٌةيضرعلاو ةيعبتلاب رخانيلوالارئاسنا ىلاو هتيسعتو
 ايوسو طايسكة ود عمجوأ مايةكردصموهو» ابضناذىأ ىواضيبلالاق*ايض سهلا لعج
 بلل اروي ئع-ورؤوا ةىأ اروبرم.لاو راولا نع ةبغثم هيفءاملاو
 هنأ كلدبماصسد ب دتو رون ضرعلابامو ءوشتاذلابام
 ذب هذ ضرهاابامو ىوخأ تاذلابامر ىمهن اهم باستك الاو سمسا ةلباسنم ضرع
 ىلع تباثو عا دووم ءقحلاو مو دعم, هرطاباازدوجو ءهقلا مسا نحلا:لطابا دس حلاو
 قدصأ مال! !ءبلع لاق اول توبثالودوجر الف نكمبانوك ثرح نمت ادوجوملارئاسو ماودلا
 هرمنا سرقة نأ قم اءايضهنوك ىفةنكستلار لطابمتاالخانئئك الأ برعلارعشتاك



 دل ةينرم 0 ةقرعو 0 0 0 هم
 سف حور زمكم ملك |وهنالسع لا نمرمفل اةداغتسا لم هتمنو ديب مواكسم
 ءايد سجل لعج ىذلاو . نينا وغم 'يسفا هو نرانيلاراشأاك قل وهو زويل

 ,مةلاكسسحأ اناس بقا لع وسمتاايمابرز يراك
 سمه ةسهجاو مف بلةلارق عوام ع ضرالاك ةيناملط سفنلا قلو ةملظلاو روتالالباق

 | ىعبو | امل هيف كعنب سفنلا ضرأ ةلباةمىف عقوام_ «ءواسنا
 هاوحأ بلقنل فاش اوام-هظوهف سفالاوح وزاانيبولخ هئاامهدحأب

 ةراشاهيفو سغنلا ةماظ لوبقل ايناماطلا 9

 : ادد اولعنلى مال خالاوق دصلاو نمبلاو لكوتلاو دهزلا
 فوتكلا بحي تاماقل اراؤنأ بنارم نان تادهإ اوبفوشكلا باح -و تاماقلا
 ناسحالاو نمؤلا بلنهروتتير ؤنامالاو كلر <حرش رو مال-الاوثادهاشملاو

 تاذهرهومتبرؤتلاسرلاو ىنلاح وردي ىل تبر وثةوبالاو ىولاوهو نها رس هروتتي نوب
 |ةعاط اوه نبدماو عط امل فيسا اوه ماكاو ىلهثهننات ام نم | ءاكراونالا» لهو لوسرلا

 |مساقو نابصعا اورغكسلا ل هال ملاقو نيدملا زهالمراص فيس لومي هناك دايغتالاوةداعلاو

 زاب) هيهئسس> سرفلا تنذعوةتعأ عمللاو سرفال نيعلارسكمتانعلا (ناثع) عدبال

 فطن (ىنلاوإء عملات ةورذ نم( نامنآج واز) فاح ىلا عوجرلا (ندينادرك
 داشرالوونعلا"امسلاةورذ ,رذنمعوجرلايهنع زعم وتناش نيالا ماس>وهىذلا قالا

 : امال عجار
 تعب دتفكشو قتلا ةادااتق (دومتمكشن) راشزالارارزاىن اىنعمب ءالمب

 ءانعسالاج زاعموت وكلا ثاذحبنا 0 (يضلاو) ع
 (اك أييازا زا عتمت لا 0



 ببنت) . اههفيل ىناعم اقوئ ادح ماك 1 ىف ىع ىتلاهتادراوعاضتقا عمر
 يع وا لكلا

 ا
 هللاو ىوف ىلعتي دحالا بت يم نعةرابع انهو هورعلا ((ايردن) ”نعو نم ىنعم

 لوقاذهىلءدهشيو ناك اينآلاو راصجلا جاو اك ةبهول لا ةسن سها دامو طبه ئيشلكب
 فرط (ئوس)و راجنأو جاومأ تداوحلا تاممدقف نام .ىلعرتت رصصأا(ثيب) ديثلا
 ىلع لحاسا اوريلاكة دحولا لاعل ةبسنلاب اهو او ةروصلالاع نع ةباانكربلا(لحاسإ)

 ىلع ىهو كارشالازيح نم مسهجر خت ةمارا .كبمهانسصخت ىأ(مدةىنبانمزد فلو) شتم
 ىهو رثاكلاوب نموا اهف يوتسب ةماع ةينادسجلا ةسارك ركلات ةيئاسور وةينا دس برش

 ءاؤسو روس نحت هر و هى لاعت هناو محرلا ىف هريوستواح ابسنيعد راه دس هتفيطريس هد
 هعب اسأنالب 6 هيدس ذهن ةماغلا حارس ىف ءانوس اشموهبكرث مام ةروس قلعت

 ةساخو ةماعنيب رض ىلءةيناحو راكماركلاو ثفرحلاعا بئاوذلاو لل انوزم

 «افسالا هلعو هحور نم هبف هنن همركهئا ىهوأرذاكلاو نمؤللا بف كوت
 هدهاعو ىل اولا هلوذي هنا ناو اطخ هوا فكتب تسلأ لوب هقاخن أ لبق ءكراماك

 ةريضملا ىلا ءاعدو بتكملا هلع لرتأةلنرلادبلا ل رأو ةرطثلا ىلع« فوأوقيدوب هل اىلع
 ةيناعورلاةءاركملاو تازميملاو تالالدلاو تا.آلاهلر ومنو راثلاب هف

 ناميالاوةءالولاو ةلاسرلاو:وبنلا نم نعم

 دنعمئار هلا وهلال اربد هل ارسوهو يقتل طارسصلا ىاذيادولاو مالسالاو
 ةيهلالا ق الخ الاي قلذقلاو ةيتوهاللا تايذح .انل انمى رتلاو تاما! ىلع رويفلا
 نم مهانربمىأ(رصلاوربل اف مهاناحر -و) ىلاءتلاتامكحسص ير :وهلاءامب وةبنانألاءاتفدتع
 ىناابهاول اىهو(تابيطلا نم مهانقز رو) ةينابرلا ل حاس لا ةيناورلارعو ةتاهسأارب

 بارو ثادهاشما ماعط ىهر ام هبي وه دنعت
 مهامسو ةفرعملا فار رأى .دابع صخأ اسم مهلا نوب

 مغ ىهتا نيرقلاهنكنالممهدص-أ ا ذهلونملا هلا نعام مهدرفا ةب
 لاو رصيلا اذه ف مسه ءاننالا اون ايلوالا مدكىنب نم مركمل انو ةقحلاءالعلاتلاقونيدلا



 ٍينالو برغم كام هيخىنعسيال تتودقلا عمل (لتالا) نالاح 4 .الكن النورثا دو نورئا-

 ةاسرو وم( اثلاو) ماك بلشالودأث ركالو ةلاسرالو ونة احا هذه ىف نوكمالو ل رم

 ضعيف ةثارولا ب رط ىلع ىر لكنت نار رغم نادوقرملا نالامملاو .ةي رشلا ىذنة+ لاحو

 نيديرم اديس نم نورعإ و ىولا نم نوصاخ و هللا فنوئذب وَ دحول ار هع ىف نوفر غتسب

 نيدلاماس>ان ديس مهو ةفيطللا من سلكي هيديرره توجب كباالحانرنأ, ضع فو

 انفوونلا ,ةدحولار حي ىف قرغتانلاوح الاف رشا! همز ف هيلع تب اغا

 نمل [ىه 'يرعلإر (كثج) زحاسلا فرطلعجر(تشكز ايإ وق نمداغماعمجر .رئأقأ

 ٠ || ىعبسارلا(تكزاسإ) نمل فاضم بكر تف صو(ىونئمرعش) رفا ىء-آبرطلا تالا

 ندي ىلع تبل غال نالوم ةرضح لوغب (ىنملاو) راص نعمت ثكو برطأ

 رمي ىف قرغتسار هللا ىفءانغلاو 1 را« ا داما

 اربد ةرثكلا لح سا ةءوقرملاةلاحلا نءعجرو قا غىرتتلا براغ وربرغتن مخرفإ

 فنؤتسا 'اوبرطلايىرنتلار مشع زثما فيطلاىوحرةحرفو فب رشا هود دب

 (دو)ع ديوسج (اعنا) لويس من (لكتإا دف 0 ياا

 اعرب مني كلاوراس ىنعج ىبراغل اقلك دكر ىنع +( زاب) ناك ى نع ضام
 1 لومتثلنالحامتتفالا ىنعمب 'ىعم حاتشتسالاو حاتغتسالا موي(حاتغتسازو ر) ىوننلا ىله

 | في مثلا ىونئلابأ ديلاو ةموقرملا لاس نم نيالا ماسح عوجرمويوهو تتمايل

 نيدللاماس> عوجرموبهثا دن! مويراس حا اورالا ل. : همناكهناذدح قوه ىونلا (ءلارإ

 تصشر دصتشر دل لأ ودرسوأ دوس ع :احاطم لو ىونشم ةب رش اريوترثكل الحا
 .اارا.ملاوأ ده ىندعةراشا مسا(نيازع ادن (عاطم) يدون د

 او عب لا ىنعجنيسسلا مضي( دوساو) «ارشلا وعيب انعم انه
 داجلااذه(ىدملاو)اذن ؟رم(دو) ريتسو ينئاو(ودوثص دو] ةءافس(دصشش) ةئسىهج

 دلاةيناحو رلادئاوذلاو ىونءل ا عب روم دثانوغاريشو عسب ل حيره ىذلا ىرنتملا نمىناثلا
 ناطلسةدالو ادن ناكو نيناسي اوةثامتسةنس خب راث# .«مظنىف عورشل اوهؤاداراس

 .رزسدأس اقتسوعس وأ ةئس ةدلب ف نيقراهلفوموائالومءايلوالا

 1 .نكف يب رثلا دلما اذه
 9 نا ةنسةرخألا واج مان سعال بورغ تفرد اووى



 راب ىفاعم نيا ديصر ع
 هدهد سل جالعجر نعم تش كاب ازا زاراسىأ (تشكزابو) نمو بعذر
 ىونثم ازانعج روال بلي ةماعلا ةروسااملاعن ءنيدلاءا.سح سهذىأ ىناعملا

 0 (مشدعاس) 00 ا
 هتريصفو هتمعنو ةردسقوهتؤف هدءاسنمدارألاو قفا ةريشح هئءدارملاو ناطل د | مماوهو
 انهزايلاوزابلا اذهنكسمىأ (نابنيانكسم) دعالاودبلاةلزنمي4ةيلعلاهنافسكأ
 ىحيتجمب (8) هريبب هللا نست نيالا ماسح هيلاراثلاو ةر ةردقوةووذهينوداطسب ريط
 هبلارا-ثملاوبابلا | له( ( ردنيا) نامت ىلع (قلخر) ىهاتنتلاريغ نامزلاوهدبالا (مآر
 نافاس ف اردت لاق شابان ازا .في رشن |ىوتثلا باب
 زابلا ا ذهم امو نكسم صح اولتابراب (ىملاو) لعفاىنعما اهدا قوم ولم هسا

 | ىلا ىلع ل مج :لعج او ىف. ةهاناطل تاس: سم ىولوملا نب ,هلاما + يتلا هىذملا ىوشعملا

 2 هذ مس> 3 دابآلادبأكلذك نركب ىح ىوندلا ىرثتلا اذ_هباانودكم

 عع (اهيا)الا ىتعع (هنرو) ريفاونبونتثاذ اذاتسانالةوهدوىوه ( تتوهثواوه)
 بابلا اذهةكل[ىعلاو)ئثل الخ ادوهوةؤؤينا نهم ردنا (تسنب نثرداتب رش) انه

 ةعلاطع لغتي ىذلا دب ةذلاهكعلدء فل ةيارشاولخ ادق رمشانهأ

 ةالاهلخ ادةذا هيفهلررغبف ةرهثزاكوتةديييخوكيإل نا هين اعمر هاما لع مهف ممهتءارقو
 لج قلالاسوروظم بابا اذه نم نوكيا مَع و ىرخأ :وال> ا مفةوالحوىرخأ

 (ناهدنا) مناهدو ناح ناهجدادسمم> «نآبع ىبباندنببتاسهد نإ ىو: العوأ
 (تاهجتا )نيعلا طابر(دنبمشجإا:ايعىرت ىح(تايعىنب انزدطن نا (دتير) مقلا اذه
 8 طبراندبلا كل مهلا قلا (ناهدوقلح) .ملاعلا كاذ

 ً لاب لغتشاوا ءاص نكو اعمل اذغل اوفا ثلا برشااو

 مقام ل1 او زلم اونا لاعلا ارسبو نبع طابرذاةلحو رمغيا عب رثتوانابع

 5 ىوندلالاعلا عزو حلالا كتربست رصن نم



 هرخ وهلؤأ نام ناعالاخزاربو خجلا لسخ هد
 ىوتعملاولاعلارسصب ,نيع طانرنأ هحورمماسدةررتالف ا

 ةرامالا سفتلا اىنعب ممهج ناس تنا مفانالئاق مغل ابا اخ 0
 لاثملعءتناايندابوةمايقلا موباذك لوفتراتلانااك دب نه نم لسه لو :تيذسغت املك |
 رجا تنال فرس دوج و ب الو فرس مودعمب ت١ ناكمالاو بوجولا نيب ل_ساغ طخ خزرملا

 ةيونعم أهو ةيروصا-غمةريثكخ زاربلا (هيبذت) بوجولاو ناكمالاو دوجولاو مدعلا نيب
 | لسرا (جسم) نمحرلا ةروسىف ىلاعت هللالاننيرعيل ا نيبام لم ةيوتعملاو زجاملا ةب رومات
 ىلاعت هلا ا (خزيامهيب) علا ىآر ف (تابةنلب] للا بذملا ني .رمملا)

 و نياالح ىىهتاهب طلتصفرخآلا ىلمامّم داو ىئببال(تايغيبال)

 ا هيسلاو ىتامورلا مالعألا*البعلا اهنعربع ىتاا ةقيطللا حاورالاو
 0 0 نادرا ملاس)

 نكسر لنا ذي ولعل اراؤنالا ل « ةغيعضو يلقن نال 00 5
 نيلآفورضغلا ناك ةيولعلا ىوملا نملك ةيَِيلا وغلا نم فطالا ةطساو امه

 ةرغآلاو ايندلا نيب ىه ىتلاخ زاريلاكو نيدفل معلا نمن شخ او مدظعلاو
 مهلاو بيلحلا نب, ماهل ادوجوف ىه يتلا

 ذود ى ابن دول. قارون ىونتم لوف هوت دفريشيىونعلا زرنا ذهاو
 ىاهوحو )نبلا(سلاو) نيعشولا ق فرط ىنعجاته( ىولوبإ ينو امر جكدابالاس

 رون نع ةرابعو ه ىذفا اباارو(ىنءلاو) مدلا مسا نوخو جيلا
 اذهعم ىلاعت هرهاظم يابو أبن لا نال ة.ندلايندلا هذه فرط ةيهلالا تام مااا

 بجاوقا ادور ا ..الخز

 ثوذلا نمئشمبو ثبال اصلاح أنبل دو) شركسلار مث (ثرخس) م
 ه«صخنالمسهقلح قرورلالوس(نب راش الاغئاسإامميوهو عب روأ نولوأ مطب نم مدلاو
 لك طاتال نار زعم ىو :ءملئاح طخ اهب نوك هع ل مهلا لخ فرط ف ديلالج ىلا
 مقاوناسنالا دوجو هبعءاجإ .آيلاب



 املكردنينامو رب هتناسغت مدل دب .ذار رشه يطعتال تاءئاحورلا قرط لاما
 تن . اىتح طايتءالاو ماهعالا لاك هلمزا هسننن فن بناج لام

 زادوسيم نوخوبرعش ىف زيىاك وردنو> وو ىون.هلوقباذلوةينا مثلا
 فاك اعف (ىاك )ةين اسقنلا مدىلا مجاري شواو ىف ىنعب (وردإ اذان 0 4

 «ايلاوئيشل ىف برضلاوهر ىبرعلا!«ازلا هتف, نز(ىنز دولا يف“ايااوت :
 نم (طالن خازالام دربصب ( دو ثم نوخ) 1 (ونريش )+ اين االد(طايتحا ى) باطملاةادا
 ا رك رباب لا ٠ فرط تناشا ذرات امال
 اظن تاباخ ناي التت الا نم مدللا ةبت سم ىقايو ةين اخ: توناعو ونيل ل داس لاملا ىف

 (حاجدرياك «اهياوغنمحوجدريىلنم (رعش) ىريسوبلا لاق ك ينام
 /ةينسلا_ظعاومابةياوغل اوةلالسضل نم راه ىهامم ةرامالا ىنفندرينمىأه معلا, لدملا

 مدايزمدق بل ىوذشم لوقا ذهل 5
 (ىدنا)ئشلا ىفعشولا (دز) دح او(ْمل) «س غن قوط تنجردص نارا ثوب سعب قوذردنأ
 امدت هعضوو البلا ةيلع مداد 2 لا( ىنملاو) راس ىنعم(دش) ةيفرطل ف ىد؟

 كلاذهةراميإنأب ةغ 8 كاردصق ا جناراراسم ةطعملاك أي وعي

 انديسل عمجا اربع ضلاوءنء(ىو زا) نارا
 ءابلاو زيخلامساتانلا (ىلن) ر النعم قردلا ا

 (ىنمملاو' ني معام بكس( تنطر محبتي اجب
 هيل عم ن* مك ةزيخ جالو ناطيشلا نب

 ىوتن» هريغو لغنرفلاا- »ب دنرس ىدأوبترجو هدودخ هعوم دتقش ع مالا

 تاكولو من( هجرك )دونتسرم دحر روما هدو تسجل دثك ديومالب رك ف
 أوهو ءانكن مف (منك )ىذاملا ةغيسددوب نموهودوب نم 9 ةرعش (وملن)
  ىرعلا يملا مشب (دويهتدج) هد نقيس .اررمعشو او ناببات هكفوادكهريد#:(وك) باذقلا
 ةرعشلا كلو ىأ (ودتتآ) نكل نع (نب) هلطىأ طورال دور بلطل اوهوردصلا نعم
 باةناكر :مث(ىدملاو)تننلاءانعمردصملا«ارلامض» (دوبمتس هلا ف(مديدر درد)
 : ءرعش تناك اهلط مدآ انديس نكرم دك بن ذووفالرظ ائيشودآ انديس
 :أسنالا نمنيعلاكمدآ انديسو مظعر رك كوكي نينيعل فر عشا تدناذان
 نيتيعلاكت ا فذ 1ىفتيناذاامأو رضي الء اضمالار اكو م ىذلا نانابتوناذأ مهيافلخو
 تاثيمراربالات نسج ب جوه ىلع ادرضمدك انيس ىلحتةليلقلةلزلا ذهل شو رضي



 ثقل

 هءوءد ث رحى: قكبن ماع ةثام د هلا لبح ىلع مذآ دعس هلع هللا ىرب
 نمثل ذريسغو لفنرغا او ىنيصرادلا هعو دم ىداولا كلذ ف هللا
 كساروقرا4لاقةمال_لا يلع ل ير ءءاب عسي واوطلا ىداولا

 ىوننم هعومد فضا ىتح هما ةاعوبساا مب فاطف ةيفكتلا

 ةاداةزمهلا فيفضن(رك ) تر ذعم ىفكسن قامبشإ ردو تروم ىدركدب
 (ىذركمدك ) سفنلا ظح هيلاراتااودب امساناو ف ىنهعرد (تارد) طرشلا

 ال 1 دود مدا :: ىشاملا لاخلا ةباكملء«ايلار 1

 ظل اكل اذىش :م ىلع مالسل !هسيل مذ انديس تاولو (ىنعلا) لوب ال(ىغكتن)
 لو نامت :نلىأ ةرذعملاهمدنف لسغي ل ةكئالملاعم ةرو مل! لعشب ةطنخلا لك !ىفىفا غلا

 هركف للزلاو أطملا نمأرمب وهنأ كوفي ىتح ةروشل ا ىلء هيننتا نهر نفت انملظانبرلمي
 ىلقعوح لع هكنازإلا كر ةباذولورمغالل معلا نام ىع ةروشل انا مولعلا نموأ

 نيمضولا ف 'ايلاو عمىتهج“ الا (ىلمعاب) نال هكناز) يد هد تم
 :)ج وزلاىمءاهرسا كو محلا مشد( ثذح) يلراعت ءادا نود نءةفمأم (وح ةدحولا

 مرملا لامفالا اه ءواروةرا دضا هتابو دزاووخ ليغ ممنرتقا اذا لمعلا بال( ىنعلاو) راصأ

 لماع ىوزج لفع ٠» دترانو>ز داتا لاثثل | ىوتتمامأو ةهب ركذالاوالاوأ
 (مشراب) ليلعتةادا (توج) يو ىرعأ ىطغتكت-ملا لا فارسكر( كد ع ةسكراكسو
 | لمعلا لطعىرخأ أسضنعمت ل هيا نا تلا( (يفتاوإلراكالب راس( د شراك ) ءيسطسا

 ٠ ىرشكد موو فاز 0 ف 4
 اهةرةيردصماايلا(يناب انن) نمىعم (ز باسم
 (ماس)ت عت( .أالب ىنعمب دي موو دو العا 0 باطختادا (ون) ةدحولا

 ةدحولا نمشتك ذاو (ىعلاو) ةبفءابلاو سءكاوه ديشروملا (ىديشررخ) لكلا
 بودفمدشرم لط تدغ لدتا كلمزاللا لمعت !ابحاس كتاتالممدعلدءاالي ل نأك
 اراوجو روق ىرتتم هتداراره تبل رمتوةمدختنأ.هترتتةرخدتىأ ةقيتلاس علا
 ن تا وج) أ لع بهذا ور يراد كرات نوج و وادي دخ
 ايلا (ديادخرا) باطلا عم ردسملا

 6-0 ةعربسلا (ةوز) ثنأ هي ةيعراوأولاب (ون)
 ا صام لعف ( دوب) باطخلءاملاو لعغن(ىدرك )ذك (نانج)
 تواخرد هكا ىو 5 :زعلا برك سبحر اس اذكت لعفاذان فيونالا ىلإ« هنا ىلا انو سنها
 (تستخو دريرظنإ) ىف طم (رد)الاذ(هكسنا) يتستحومارارز مهارن ارخآو تسنخو درر



 ,-هرظنارهطتاسانا ىرئناندشرلاوهو خلا ىلابوسنملا با مزال
 كفر .قلاتاب مسهل لم ةلزعلا

 وا نمد دش ىلا قار كيران مولثم نك أ لأ ىوسلا نع

 لةوللنرايتخاو ٠ قب ل١ نع دهيلا نال 0

 2 اذاةرصشلا قاقدلا ىلءونأ لاق («ينت) هوزؤععالو ءايلوالا

 لابجلاوةيدوالاراصتأ ةوك افك ملاتيك انل نودع الئرماناور او ق دوت ب صو
 ,ةنآرقلاب (هيالرتال) ةمابقلا

 :نارف(هآرفو) كلردصىف ( ا دع .نافوخ ) هرعت كنا ا

 | تارت سبتا) لي مج ةءارشلبلع (ها ءانأرتانا) كناسلىله هانرج ىأ
 الجيتار نينوغل ملسسو هيلع هللا ىف_س ناك 5

 8 ملامح بيق داصلادب را لخداذا ىدرورهساا
 0 نوم قنا ةيل ةط-ا اوبر فو لاح ديرما نطابىلا

 | تايعا ذاق فرامل فراوع ىب

 7 2١ ىوذتم هبل« او

 ايا نرك ميلا دان (ىدزرجالإ :ورذلا (نيتسود)الثعم (هن هن) نوكسن(دياب) نمو نم

 !ءابلا عه كا معطل لاذع (دما)ءاتشلا
 ليي اوهر ريل ندر .!قلت الورابغالا نءنوكست هولا (ىنعملا)
 ةولللا ءايلوالاراتخ اامىنعي فيصلاو عي رلال جالت أئلو ءاندلال الث تأو تامعتسا

 لانهم بانتجالا ةولطنا عضو ءناكفرارغالا نءاوصاخما الا

 ةء9 ىوتشم كلذةلعوتلا هاف
 تسحب (ركذ) عم ينعم ءابلاعذد(ا)

 ا 0 اع



02 
 ,«لغملا (ىنعل او) رهاه ىنفعةيسراشلاءابلا عشإا

 3 نأ ولورا داو حسان
 . را :

 )وب رطلا
 .نموايوقو اجودزل
 ..دوذدادتخ رك سلتا سننإ قون امأوانايعبلغلا وقد
 ثعضأا اللاعب (دشخ د ادنخ) دوش
 !تكصناذا (ىنعلاو) قخ
 الابارواذلا ثاعوسخزا را 8# ى ىو: ىملالا وي رطلا قخو
 ةادأ مهلا ..ك-(ىا) باطخل ةادا(ثسن) رصن (مشحأ دشرلا بييحلاوهو (راي) عدت
 ( سكنا ةدئاسفلا بلاط هريدقت فوم فضاوة ئملاوهر ا )لج (درم) ادن
 (رادثلاب) لوعذملاةادا(ارو) دشرلا ىلا عبار ربع ما( هثمال اشاللاو ريتملائتااوهو
 ةدئافلا بلاط لحرتنا نما كترمس» ا دشرملا(ىنعللاو) اي كسل نع
 كاي واط توغذ كيلعركغتيإ ثلا :ءاثع ىهىتلا ايندملا ىلا ليم نم هبلق ظذحا
 عار مما( نيه) 6 نكم ار مدح« نكم ىدرك ناز وراحت نهإط ىوتنم
 محرك راسا مس (دابنإ قالا ايناوة تكلا ىنغعبوراج (بوراع) اًدكواذكو'
 هر) ريثما نم(سخزا)نعلل(ار م“ رد ينكم) ةكسل الام يارا
 مسا (ينعللاو) ,)فيذخ نادرا. هيتأت لءابعيو اييإلا دلو كى (ىنب رطلا ىنععر (نكم «ىدررآ
 نمل زنم وهىذلا بيمللا بلت ركعي ىلا ليلا مو ناس لا كب ارقالبار
 كدواز راكب * دووم حز هطيوح وطب هىوتتنهتيذا بترا تانالو_هيدعال
 هيلعلاق (ينلا)ةيردشلل“ ايلاو ممن راوتر [قَ دول ):؟رملا ىف يمر(هنآ) عدونا
 نأ :الارظتيالو هنودبم ريالا < هسفن نم ءرصبي ىا ىو أنما لاق نموا 5م نمؤملا مالسلا
 ةيجاح هسفنةرو هنالءاريإ .آرملا عرج ىريتا دولا لكده هناولوهسشنو هوجو اماكرملا ىف
 نع هعئ ورك لا ىلع هتعبتو هلاوحا نساح ىف ديزتة آرلاكك بخال ن كى رماعلا لاقو هنع4
 صاوملا ىلامأو ةماعلا ىفا نه هصخفتالو همهنن نيلب هرومأ مئابق ب رتوربكلا
 قالخا نع هتطابدرتمت مالسالا باداء دنءتاماكدتو نام القئ الخ
 هولا ءيلارظناذاف آرماكمئ اف هدريصيف ناسح الا ةورذىلا
 نما ناك اذاف ىسهتنا هئاعم نحف مهط اويداو سو لاح

 ا اذ ذلحو رةروصو هلا كس شاب ريسسلا
 دسثرااىنجانه(دإ) ينم مدنا ىاهثد.أح ررد ررد ٠ نزحردارتاب سا

 :برشنالذ حورالا سرا( ىنملا) ءجولا مءءانمودالا )ع 2(
 اياجج 4 كنيذأ نوكستف ثالعفر : نم ىذتبال يح هباضتوبدالا«ىبدنتأب حورلا  ةرم

 وافيظا
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 م تسدرعج ادد ورلم» « تمدرتاردزح ىوردذوبكنإ» كون ارغب ذو ربل .كيلقن |
 هيلع تاخدء[طغلاوهو ىسراسأ امه دشو (دشوب )تح ()
 درخورفمد) ب اغلا او روذلا ىلع مدرد(تمدرد) كوحو
 كلزتالاومزاللاغ كهحو ىطغت النا كال عزالل رو وذا ىلع(ىنعلاو) كل ل (تمدره)

 [ىراهجرا“”« تنايرابك اخ هكنوح عزوف ا ىوتنم 2
 أ بارتئاوه كلاهلناو يم ىدم ةروكملاز 0 ليلقتةادا مك يتقايراوتارارهدم

0 
 ”(رازهدسإ راطملاوءاوهلا عسرلا ىلا بوف او !(ىراعزا)

 (عس رلا ىلا رو فمابدبح ىتلاذا بارثلا ناهالبارتلا نم. تنا
 اا اا ...و ةددو أل نوكست ةبنللءايلا نكت ولا ذلو

 اىاوهزأ « تفءراادودرك ىدردتا » ىوننم رظننإلاراهزاذثام ن
 كات خردل (ىخخرد) الاذىممنك مت

 امشي (ثغج) عمىنعج (ب) ةرصدلا ىلا عج !رربمشواون ايبال فاكلا
 تدفعنا (تفكشا بش لكلا لا سأرلانم(بانرسز) فيطا ىنع (شوخ)

 ىلا نموه ذه( بيافا علب تحودزاو تنرتتا ىتلا
 رد قومك اروالاو رامثالاب تنب زوم دقلا ىلا سأرلا

 تأراا في رفا تتو قو (ىمااو)ا
 اذهفو (هببت) اهراشاواهتروا تنغ اتيت ا نامللا تءاجمأروا
 هج رضع اةداس اد مواسةن اومام رولا ذا لومءأ1 ىوذراصممالا ىمرب سيبدأ لبق ثلاسلا
 ىوتثم كلانا نىفئاللا اذهورتتسبو كانا ىفا اذار ءح رغبو هنطابرارسا
 . ذك تستعملي رطسماوا لزج تسفر تك قف

 (قفتا) ىلع العمق عب )ةرصتلا ىلا عمجاررتتماهنحت ىه زعاذلاو 3
 دبا ل ام 0 ةاداتساورو ىلفلا انه هدا ريريغتلا ىثعب ردصم

 البلارووطوم عيل !قيقرلا لالا ناسداب ةر مذا تلاق (ىنءلاو) مونلاىعمب
 دش راازبجىذأ ةرججتلا نمانهدارملاوموتلا قب رطو قداع عب .ةرلاىفأ اذا
 2 ٠ فوك ب اكازا ثا مع سو 31 يوتثمزي رطلارارس ا فراعلا لطرما

 (مشابرمانأ(ب 3 34 باوخ دأب و



 | نمريخ مولا ةراخ و فوكلا باعصا نسنوك اومأنا لوب و جيبتلا بحسم! نما بنت
 انمأ ن مىرارفو ىتظغب نم سحأ ىونف 4: هرب ها هتبح أصا 3
 نءهيفالةلظاابس لاغتشالانء رارفلا ءالعلاتلافعاؤأ ىفعرارفلا (هببنث) ىلوأ
 لاسرار عرف كلذ مهورسأنضفانث اعابسبانرلع نوطاس« مافاشب اودسا ارممالا
 جوعأ هلظفج وعاصخاشلا ناك اذا هنوكساواعور.ثمموللا ناكتاو وأ ل الا ىل مولا
 ةثربسلا نمرارغلا (اهننو) سكعالو انلطانئالوو صخاشلا نو هسئماقتسا حمتال

 بهذ ىاالامفالاومامالاةش اسمو دولار ع وكسضرلا م اتامدسع نءءال_هلاىف

 لوسراياولاق هنالسسنم قرش ىذا ةقرس سانلاهوسا ىئاربطلا (ىدد) عودالا
 مولا يوءدنءرارملا (اهنمو) اهدوصءالواههوكروتياللاق الس نمي رسب فيك هللا

 ا!رهتوبأ الا !صاؤملا ىلع ىدي لاق اعرسشزوال .

 مولم,فرظنن مو ىسهتارشقلاو*يرلا م اهرفأ دف ثاذ ىلع اهرمأ نه
 امان فاصولا نها نبا نم ىح هنا لقت لهملاببفت ىلع مكسص» حاصلا فاسلا

 نأ ولو داحم ةئاقسو فلأ ىف دل اهنءو دلع فلأ ىف نآرقتل ءرمةئاهنم امل نم“

 ىدادلا نبأ لاولاتتغاو ثمل ماظن بلس نزف تفرخح ا نيح ةي .
 نيرشءو ةثامرغو ظفوص ناكهنأ ىدحالا نع قكححو جلست الث ةدم ىف لعفف اظفح قرحام ىف
 ةيئلاو هوشولا ىف :دوسولا سرارغلا (اهَمَوَر مولعاامذسه ع .ثلاع ىلا ىخ أ ايرظناناربع

 هيلع ىفسهفالوراهقك نات سوسو تاكو صاؤملا ىلءىديسلاة:ءارقلاو
 هيلع هللا سهلا لوسر لردأو و ليغ سوسو مهفناك اخ املا لضنأ مهودأ 1
 ٍجاسصملا نم هربغ مهكردأولو مع رضارمع باطما نبا مهكردأو لو مهنغل نيسوسولا!«الؤه أو
 فورح ج راج ممولة لغو بسوسوملاالؤ «ىلع ناطبشلا ذو هن -ااولافو ىسوننا موعذبا
 هك سوسو. إ نم لك ةالصنا مءزياسبرو ىلاهن هللا عمروضم ا نم مهب واق فرصول ةينلا

 ف :ررغاعم هدذك اولمغي ل مهنال ةمالا نم مهريغون 2,

 نائ دو مك  اوذجاوتا اهل ءاو ذم ىدعب نمي م
 سوغنلابقلعتي مم ماستأ ةئالن ىهورلاظلا نيرارغلا (اهنمو) ةلالضةعدب لكن انرود

 اريضودوملاا بوجورأطماو لفل! نمسوذنلاباضارءالاب ثا انئاو لاومالاب قانلاو
 يلم ءثراووأ اهحاس يلا اهدرنمّدبالف لاومالااسأو هقنلابتحسح ىف روك ذمكلذ

 نيرئكتسسيلف زبين اناهد اس نءابق د هتلارغ ب كاذرذمتناو كاذ ىري بهذ م
 اماودرو ميسو ميرغلا لامثث ألمه بهأت يأ الاوتازملا دنع ءامرغلا اهتءىفويل تانسحلا
 ةييغلاناوهوات_>اليصفت اخ ءالعلا تح ضعبرك دقن لاومالا نمدش أى و:ضارعالا



 ذل
 نوكلا ل ءافرعلاف هرافغت_الا رثك كلذ نم صال :بيغلا نم دشأو هام روف ديدج ىذا اهغيلبتناكم غابت ملناو !ممللهتلا بوجو نيعتف محاسب :نا امانيلاح نءولختال
 ىوتشم لوغب اذهلو سؤايند نم فوكلا باحصأ رئاك فانصالا .باصصأ نمنو رغب
 قريمشلا اذه (ناش) دوو سوما ةيامرس نآشاوخ هدوب سوالبق د فو ريع تأت 2
 لبق ىأس ؤايقدلةفو رسم تناك مهظنب فهكل !باصسأ كلا ذ(نعلا) ىذاسملا لالا ةءاكح في ضام لعق نيعضوملا ىف (دوب) موتلاوه باوفتار فيك !باصمأ ىلا عج ارنيعضرلا
 لأم ضأر ناك وبؤو هتبمصو سوابذدةمدخن ةفو رصموةين اض مؤاةرأ تناكراغلابمسهمز
 همولاعلا متانلا نان نيلفاشغلا لاه ا بح اسب نم لب ولاو موم ذمرب ءةفرعملاولعلاعم مونلاو ةلوبفمريغ ةبصعم او لهما عمةظيلانأ لعف نا برق ىلا مهلصوأف مهسرمانو مهضرع

 «دندز نم برب همح ناعازمكنوح و ٠ ىوننم لوغب ولما دولي لوا اة نمل
 نايبللاك ةظذلو ليلتةاداىمراؤل ايلا مش (نوج) هيدن دز نتوديدش شوماخ نالبلي
 اروهمىاثوهو ن مهلا ىلع (سبرب) بارغلاوهوغازعسج (تاغاز)
 الب نورئاطل ايدل تاغاز ب رشاذا (ىعلا) نوب رض ىنمع (شدز) ىرعلا
 مهتاباوغو متاداسف داحتاو ياغت ادرب ىلع" :خهلالش انشر مم ىلع مهتبمح ةمحأ للا مالكا
 11111101001 ”ارؤتج اذابرغتلا نع ةءالولا تاضور الب تكس
 ( رازلك )ىنءادا(ىن اذهل >الو(مكئاز) وصسأ سكى را دس دي ثروخ تنعم تسا
 مسا (ديشروخ) نيوئتلابب بكاس( ثماي) ينال ةاداا «تلخ ددرولاتاضو رممسا
 نكت ملا ذامبحملا ضايرنال(ىءلاو) نونا ب3 باس( .؟ )نا ظقي (ىرادسبسمشلا
 عسل ةبيغشلل دك ل: |ةمح اس سعد ةيبخغنااك اك اسسليطبل نكي
 اهدوحر كالذك مونلل ءراؤمالاب ةءولمملا سما! مغ تااكو لبمللاتوكسلا ةيضنمم

 ليالي تا(ىقتالاو) !ىفا ادد لالا عارملل الامم ىفاثلا عارم نوكي
 مهلر هظيؤلو ةبحلا ضايردرو مها دحوي هنا مادام ةغب رطا !ضايرتاراز هوب اللا نب
 مهرطاوخ ىفامربر ةن نعو نوت ءاص م-ه لب لالا كسا الأ

 أرارسالا تارعسو بولفا!ضرأب ةيرشبلا ضرأ تادبةرخآلاعس برهطو بلاص ا.دديو دوو اذان غفل اورانتسالا بذامو ب رص ةغيفللا سمن ب
 (تاوسلاو ضرالا ريغ صرالا لدبت موب) هاربا ةرو ىف ىلا.ثهنلا لاق حاورالا تاون
 اوك اوكراؤات مما رارسالا باك اوكا تلح ذا لاوحالا سود“ و 1 أرارسالاتاوعسل دبنو بولغ ارا مْ لمعضنت بولقلا ضرأب ةررشإلا ضرأ لدبت أ
 قئاف عة ويراراؤأ لمت نارشأ نم ىزاسجلادوجولا ضرأ لدبي باموعتةعئاةوطسإ



 ىزاحنادو»ولا نع (اوز ةبضرالاث ةرسثأو) ىلاعت لانك .ةهلادو فلارلونأ

 او-اممقن (راهقلا) هتينادحووهتيىأ (دحاولاهّلا)

 ىهتناعاورالاو ةلالخالا سو عش ىلحت دنع بك اوكسلا ىصمتاك هنوط د ىحمت ةيهولالارزنىلحي

 ىونئم لاةف نيدشرخ-ل ايط اع حورلا ةبيغلر اشا س عدلا ةيبخ ةبسانعو ىربكللا نيالا مخ

 ماباقالا (/انآ) يت ثوراررالا تعا . بكت ناو
 قع (ىك) ديول' تانن نشكو بيرمالةراشا مسايا (ندلكبا) ىدانمس عدلا

 حو رلا سمت لعلي (ىندلاو)« ىضل اوهوا .اطللا

 ضرالا تحتامرؤ:: ىح ضرالا تحت يه ذوات لا هذه

 2 تسيئرطلارتفرعم بانك[ »9 ىوتم ةذرعملا سعت:
 اوهام ىلاعتهلاةةرع «قرمشو ىلاعت هللا ةفرعم سهل لغنالهنأ اعات (ىنعاا) يت

مم قل ةفرعلا سوت عاطم هلةءوهحور تراس نملكف لمعلاو حورلاالا
 قانياارونلا ةبن 

 م تسرك ندورواراد] بسوزور « تسب رسدأ# لاو ديضروخ هصاعألل ىوتنم
 ةيسفال ىف اك ىءايلاو سعشلا مساد رود .[نلكد_ ثروخ) صوصملا ىلء ئئم (هساع)

 انههئمدارلاو سأرلامسارسسو الان( ناويينابإلل كف نآكن مذبك ع (تدنب رس ناك 0(

 (وا) ءاقلارس.كب لعن عم فاك ارتكي-(ياذرك أ لبالاو راهلا (بشو زوو) بناها

 فاكلاتفب ركذ (تسب رك ) مىدم (نّسور) دعتش 2
 لاذ صوصخلا ىلسع (ىنعلاو) ربتها د[ يمول

 اراهنوالبل لم بناملا الاذابو :

 عبتا برشا !ىردثكسا تثكن فاين دلل كالا د

 ىوتنم هريس هللاانسدة لوني اذ هلو يفوت نيءوهعابتالانالولاعتدتاكإ مكمف امس

 لامتونسعب (ىا« قرارك رابرهتادمإ « قردتك-ارع اهات طز
 لك (امره) كلذدعب نعم (تازادس) ةب ١ (ىردنكعا) طرثفرح (ركا)

 باطااءاداءرخآ قءابلاو لال ريس ى ةاظفل «بلع تلخد ىور.(ىوريم) ضرأ
 ح ورلاو ل فعل اوه ىذلا ة فيما س ثمل طمملاعل لاعت بعث لا ىردنكسا اكن (ىعلاب)

 دنكسااندي-نعانبر حاس نسح تور بحا سوار ونم تنأ نوكست بهات ناكم ىال» دعب
 ىلء عاطتاهدجو) اهعولط عشو. (سعتلا عاطمغاباذا ىتح) فيكلاةرو-ىفىلاعت هلو,

 موفرأ نالفترأسابلنم (ارس) سهلا ىأ (اهتودم مهل رعجتمل) نزلا مه (موق



 .ةلاوئشلا كل ذغالب بسمات آوىلاعن هللا هثكمالا د غال! نم دصقم ىلا الوءايشالا

 واوعاطمو سمكا برغم ننرفلاوذ

 ماعلا طو التم هدشومبل ا لصنا حورلاو

 |نازادعتإلل ىوتنم ٌجرووظلالاكو روثلا رف
 | ىتم؟باطشللهيفءايلا (ىدر) دو يكب

 (تبرغم) ىلع ىنمب (.) قراشلل (اهرش) نيه دولا لري سينغ (دوش) ثنأب
 لاو تيهذ بتاج ”ىأ ىلا :ةيغملاس هت رشم ىلالوسولا دعب (ىنعم او) باطل هيفءانلا
 اولوناسفيأ) رس كلر وظين قا ارونورسشمو ىلطلا دوج ولا علطءكلريصإ تهحوت يداكأ
 | تانئاكلاوءابشالاعيج نياعتو « هيفهتلاثيأر والا اميْسَتيأرامىنعمو (مقاهوملا
 ثوكث بح نم دل دوحو برد .قراثلا نوكتدنو تاؤسلاوءا مالا سوعتق راش
 لاا نه لعبالو ب رغلاكديف ةيحتح ةيهلالاةيوهلا عمو ةةيمملا سمس امج كدوحو

 .سح ول ىونشم هرسدللاسدفوش!ذ هلو ة:طاسبااو ةرهاظلا ساوح ا قئاَ

 اودعي(ناود) فره ىنعم (ىو-) هناك فريم قوسسش أب ردسح « تاودبرغم ىو
 تاحثنأ (ىدعلا) بهاذ (تاود)ندلارئاطىنهع (تشاي رد) داعوهف هيلج رلعأ
 بها ةردلارثل ىذلال_-تنإأو برغملا بتال ارتوداعشانملتا بان وه ىذفارهاظلا
 جو راقرحل < ىكىلا !اتلساوح ناىنعمم قرشملا بن امش امو

 تاكردلاو برغم اى عىنلاتاسو لل :بهاذو ىها الاروثلا نرش ىعىتلا
 أس ءارإل ىوننم ىماالارونلا قرش“ ىه يتلا حورلا ينام ةبهاذ فراعملا ودون مخ

 0 ل
 ىتعمراوسو"ادالاءاداىأ (راوسكأ) ريسلاةاداتساو عملا ةءالعتوتااوفاالاو

 .هاظلا سم ا يرطناماءاو .(ىنعملا) ءايخلانيشل امتي (مرمث ) بكار
 مر هأظا ا ساوملاثنأ مايا ىف دو وءرهاظلا ساو ىوهلا بكاراب

 ابقي هيت ند ثل-ةنلرئاومب ركلا ل الو ملفا ْئد ىالركسنةاو يحرلا برلا نم تا
 بك ارتنأ ماب (ىنعلارب ون ماس رفعي نكو تاهغ سلا ءاله نم عتساو برعشلاو لك الا
 ريسغذلا كاذب محا لم ةره اظل ساوماب .ةاارب أو ىوهلا بكص ىو
 لهأ اهفرع تلاذب رمل نبرط ىلا بهذتو اهكرتثتأ, ةدو الملا ةفصلا هذه نم يمت فامأأ
 ىبب رمل كلرغبالا كلذ لس الونؤن العلا عسج عطنو تان اكل قرر نعج ورمل ىه اولاةو هما



 د3 ىوتلم 0 1سملا |
 م عع (تلم) ةنيمللا كو دلما ةيمغلاءارلاكشب (عخب) م سمرحاهح نو
 لاذ (نا ةمقتا ساو اهانه ىمع (سح ب نبا) 0 (زج) ءاملا

 ريغ (ىنعلا) سافل لشمهذهو (س وجاه دج نيو)
 ةركسفتملاةوءلار ةمهاولاةوملاو ديلا سما يعزم

 رار 52 لاك 2١ سامفلاك ةرعاظلا
 ةريدسفت (لماك) قوملا لاذ 0 (يدنا) فرخ قدس حاس
 كر .ثلءادا (نوح) عمملاةمالعدا» (ديرتع) نايبلل فاكلار سكيك ل هاك

 نوفخب رشملا لهأ ونا كاذ (ىنءلاو) نورتشي نعم امللارسكب (دنرخ) ىتمىنعب
 بام وهىذلا ىرهاظلا سا نو رت تم ةفيشح ا لهأو ةرخآلا باصصأ مهمدارملاو

 ساوملانال هنورتشب اليكأ بهذملا ءائع وه ىذلا ىطلابلا سما نو رتشام لم ساصغلا
 نافالازيمتاهغال ةئ ايلا ساوحلا مهدنع لويةملالب رشح لهأ دئعاهلرابتم التر هاطظلا

 ل باب أ نم ةرهاظلا ساوملا تاكو نازي الار فراسملا ٠ ملصحتو ناوبحلا نع
 حاورالا نحر نادبالا سح لاقا ذهلو مةلقاهاتلا.إلا نوكر ابتعاب لب ةقاطم تسبل نكسا

 قات ازاناجنح ٠ ةروطم لش توحتا أ سحاطا ىوثم لوميفل-
 لكأب عب“ مضي دروخو لاقل رضع عَباطا قع تلخ د :

 انه راوغب و فهياقا امتفن(درح) سعشلا بانفالاوةدحولل“ايلا(ىاتف
 3 ساره ل اس 0 اك

 ا ىوتثم لافت كلا 1١ بط تفنن م
 (نغر)رسم مدع ادا( ىلإ يببحررو نوري ىمو «نوح تدي سيعاقوسا
 ىو يسكر داما (تمد) فرط يسا امض: (كد-) تيبلاعانم
 برغل لامل ةكردموهساوح عأ سرا ناسا او نينجا جراغ
 تاأجرخا' (سريغنوءاضرب جر كبيج ف كديشلا) نوعغم ىلع تيزالءاملو
 الدبل -) لوفتر أ اهر طار راونالاب: ولع ءاضم اه رتل كبلق بيج سىموك .كلراكتفادي

 "أ ظسجرخغ)مءناعتلا عطنو نينوكسلا ىف تانرصتا !نعديلا لم ىلارمشيا
 معغاو) قلعتلاعطنو الرغل ات ذيفايبصن ةرضم (”و ريغ نم) عملا ثول تع



0000 

 بلل ىف بلقلا ىزابناريط نعو ابن دلا ةفيج بلط ىف سئل رين تاريط نم كمه حاج

 ىنت اهالصو :رضحلا تال سو تاوف نم ةبهر أ (بهرلا نم) ةرخآلا معن سوواجل
 هراؤأبار ٌونم همفثلافراعثلب رءاضر ا اوح عاستم لس ره ثنتك اذكت نكت اف ني هلا مجخ
 دنوا دخ انالومتا لوغي لب سعشلاو ذه: ءا شاك تناك تئاضاو هدابع ىلع اذبشم

 ءاتثا نت اذم) يتتساليدسع رحبااو ٠ ”ترعم بات ؟ت'اهمم و ىرشم
 /عاتم لصوأ نمان(ىندلا) دحاو ىنعمي لب ) ديق ىنعع(دنب) سلا مسا(باتق 1) باطشلا
 هاله س هن ارو دو سك ةةرعلا سمت توك افرعلا نءةبهلالاة ب وهلا ةيبغ بنا هساوح
 تناامأو ةسو م اةماظلا الا لب زئال ىهو ةرانالا !ىهو ريسغالةفصن ديقمو طوبرم ٠ ءايعلإ

 ٠ قوش بر د ىهكو دب روخ هاك لو ىوتثم يه الا فاسوالا يم فوصومةفرهل ا سعئاب

 ا ف فذعو نامز مما (ءاك ) ب ىوامع هكوفانووك هاك
 اذن ارونت اع نامز ىفنوكت (ىنعملا يا لبجلامسا( رك (

 نوع ةوج مارح نامز ف نوكسحتو 0 راافراسم ارارساوةيولالارا الا ةيليحورم

 و ر ماتو يلا ودعت ثألادو وم“ اشد زود ياسا
 ةرابتواستاب رلاتاد وللا او ةيهلالا رهين اذنم

 !لي*انذعالو انانالوا ارصألو اوديشروخ تا تثنأ الانالراذه
 كك اردا نغ مادوالاو لوةءلا لب دئاز امهنداب ب زوم تاوباهوالاولوةعلال ادا

 ةسيفامالا و رئاوةينانالا ةفيمحلاالا يهانوملاوعلا
 يهل ةمالة. اص ميه ىجلا ةيناسثالاعو رئاامأو ان دلاب قلعت اها سد

 تووكزانابارجو رو نابت لقعاو ت امام حو دل كتل لاتاذهاو تاغ فلأن
 ديقت لوما ةادا(ارإ) ني دص نع (دان) عم ونعم (ي) هرب غم * ماكلتل اريوض/ام) رك هج
 جلا ف 2 قاشءلااهيا(ىنملا) فرع( ىزا) سيسققلا



 ب رلاة ثلا ىهىتلا حو رلاو ةفولأم ثاغللاب وةبحاصم لمعلا معلا عم ىهلالا
 تاغللاو افلالللبملاب اهله دئان"ىاو رعلاوىدراغلاو كرتا|تاغل ةفرعم عماملا
 ايويع ملال ورا نزلا هاوار ورايح ممتن نيروك سلا
 ١حورالبحاسم ىهلارون ىلكلالفسعلاو هتاذسو هئامسالاهلمعنو اهيرقفرعم
 < لعااو هعلطمو للا عيتم لمعلاءابحالا يف كازغلا لاقاك اهريسمون اهربدمو

 الئانتفتلا م ىهتا ىصبلا نم ةيؤرلاورمغلاو سعملا نمرو:ااو ركلا نم رمثلا ىرمم
 كنم(ونزا) <« ر.هريخ يشم مهدحو جمع « روس تياد "ان شمن ىىاوزا 8# ىوتتع
 |ريمتم(هربخ) :ءوننم اروصلا عمى( روص نبا دنحابإسشنال» (شمنف) " كادئااةادا(ىا)
 تافسااو لاصفالا لش تاغشاكم راما ررارس.اىلا هحورهللاسدتزرظنالف (ىعتا)
 الئاتهحورت رج ىرملا بوبحلا باخ هقايتشا لاك نف تانو ل! ىناعم جوا ىلاراطو ثا ذه
 و هر فرم ىلا: آرملا نمو روظل ا ىلاروظلا نمالقن:-هنوك ةلاسدحولار وي ةسيلغ ةطساوب
 | وه نما.ثلثم ةموننتلا "اهمال فاسواوةربثكل اروصلا نمي هردقلا انهالئاتبةملا نوبه
 دول يغامأ نما اه اراربقم زا .ارذجو لاو هبشملا:فيكو مك الوش ةالم هلاذيف
 .ارملانف ىاطلا ل اما اهتدهاشمتفو نوكيا
 ناسا رمق سد ظلوا ذسمال هو ريا عدابملامدسءونالملالاو دي-ولاو

 ىبوكتم لاذ اداكم نوذفاو: دانك اق نونهَووةفرعلا ىداوب نو رئاس نود اأن
 ةيدسحالاتاذ شئنالبمتاذ ىف ىذملا نم دارلا شقنىىاهنع هللا ىضرلاةو (هيبنت) سأرلا
 قالملالا نمت طرشالىاىجراخالو ىسهذدو+ ونسب ىه ىف ثيحييم هتاذنال

 هذه نك هلك كلذ نمأربمو هذ هزغتلاو هبدشلاو صاخاو ماعل او فز او ىل
 ءاهسالاةريثكل ارو سلا نمدارملاو تاماسةملاو بتارملا ثيح نم تاذ

 تالئفلاو تاصضُشتلاو تاةيعتلا نمرادقلا اًدهوةموتتلا تايلسملاو
 تافصلاو٠ا ومالا :رثكنمٍمْرلف تام ملاو ءامسالار هاظمواياسعاسجنا»

 ىضرلاف (هيبنت) تاو كلار شوذلا نمرا دقملا اذهل هف- رهاظاةرتكسحا
 قا باح ىلع قلطإ ىذا اوه ئروصلا هبشم اف ىوذعمو كرو < هيثم او هبشم مسه

 قوفهلاديلثم تاهباشتماتايآلا لاق نم مومو ضرع لاق نم مخ و رهوج لاق نم مهخامج
 قمللاوتدث أواهر هاو دةتعن اهااًساو ىو:-١ شرعلا ىلع نحرلاوىدتقلخو ما

 بدحالو لج نحلاةزيىذلاوهىوئعملاهبشلا (امأو) ءاضعاو حراوجواناكم هللا ذوعن
 ءأبسشالا هذه نم جرام وحلا نا مهذي«ليقي مدس نم نطابلا بحت و لوقلاب رهافلا



 اهلل

 ةيساقمث يح نك ضرالاو لذا نع هنوهزنيف ىمركل اوشرعلا فهن ادعي واهاخادوأ
 نا نولبع, ذلامهنودوللا(امأو) 1 ثااراسذ الودي اهلاءولعح مهداةثعا
 ةدحولاب املك الءو لج قأحا نكسل قلطملا دوجولار غن وربالو قار هاظءاشالا عسب

 ةفرعلا نعديشملا لثس امل (هينت) .ةقرملا نع هذهوا دحوم بشل لع

 نوليانؤلمنيعلا أر ف مصيف 0 .
 ا ار

 فرعي وهنمت ادء دنع ناقرغلاوامم ا داهكردي فراعل نان ةيهلالاتابلحتلا ىف لولا كل ذك

 .فرا.ءلانودىلاعنقحلا صةولمثاذانو ىف هت صا
 هيزغتلاو هيدشنلا نيب عما هنا فراعلا لاحاذ هو ىبهتنا لس رصف
 |عييم-لاوهو هيزنت يشل ةكسب .اىلاهت فوقف تايآلاامارابخ الاوتاآللا كدب ءاجاكن اغرعلا

 هييشتر دبلا ةلبلر مقل نورثاكمكم ردو رتسكتا ٍعسز ع بد يرعب
 ءادعف ناك لامتق ىلا تاع نا لبق انير ناك نأمل ,هيلع هلام هللا لو -رلثسانو

 ءارقم ابق لا فرع نك ءركفو»ر ب يسب قاتل ام نوفر لاو

 هدهت هركشب فرع نمو ة دعا شماربكيخ ىلع فلك نمءوأ ئذ كومو ئشلك فى ات
 11 ىرتثم لوقا ذهلو ديعب نيم نم ىلأة نه داتبف ءراظنءا .اذتنا دعس ملام نءالزعتم

 ملك :نم فضح ةيمدقلا تاكا عنط(اك) م دريم رروسار دحوم لكيم دحوم راشم
 5 .رطلا عطت ىنعم (ديزعم هر: روص نس ( زوتصل از لمحت ( دن دئكيم) لوعفلاءادا(ار) تامز

 هللاسدم ىتامإ .ركذلادلادحو ا ىأرنيدلا سعتناىورإ ةمدقلا) مد ىلا ذه اتصو
 تشللا فرمغلا ىرأ ىناءاجأةراكئ أى تناهلأفهلاسئاوأ ىنيدلادحوأ نكوا عرس

 8 يي دحلا شب يو ادم ادد
 7 عت 0

 دحوم نيعدوهشلا اذه بغي هلك نوكحعين 3

 هذه قارغتسابف ةرهاظااةروصلاو رهاطلاث يح نم نيدحولا بولغل لمي ضعف و
 رام تفرعاكد قب رط ةرو سلا تعطق هناك ناكهيزخالا ةبن رم نعدحو ادعت نا ةزهاثلا
 قالحلالا نءالف اع نركسعي نا طرشي نكلوهلاحلث اوأ ىف هحور هللا سد نيالا دحوال

 ىف 0 ىوتم 8
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 ليطعت عج الب ,ةئالب عمذا هقئاطلا ديس لاق ) 2

 دحاو يف قاطلا دوج ول ذيقاذا هب رط عطقتتل اةروصلا | ده ىف ف ديحوت ةةرغتلا عم وم

 طرا نسلاريغمأب »م نسحلاوبوسزسوك ارمك » ىودم لوقياذواورهاظملا نم
 اود فروطسلزغ نما ذو ءركس م( يسيز) كالوقيىعي (ديوكان) جندبلا
 |ريفساب «ندبلا فىحورشناىنيءتناهنعلانالزغنيبالازغا (اذ_هوهو) في رشلا

 مالا بريث نس دهعلا بي رفاه ندبا برا نسلا
 اوءطقاوندلا ف اماعنيحور ىأر نم م هحو رخو رو فوز هحورو نم ئشعاوفرعإ

 وردا ىلدءاققلا كولا سوم ندح ىدن كش ماولس مس ناو ىفسو
 هلزغ ن مصتلعك ن.لارب_غساب ضعم ف لوغب انالو «ةريضح نسم ااا نأ سلا هلا
 هريس سس دقن يدلا ماسح نسحل مسا سحلب! نأوأ اهب رهتشا ءاامةيئكملاءذهوندبلابطران و
 لعملا بح اص نحلاوبا ءاوأ نسحلاوبا4 لاق بي رهتاا اذه وقضلاهولاانالو ةرض>و

 حلا لامحاو ريثما ءايلوالاراك ا نارلعا (هبب2) نسحلا قلم اوأ نسحلا ل ءءااوانسحلا

 قلطملالامملا فراعر ىه ىه بح سة بتاذلا دولا لاج وه قلطءلابح والا نيسمدق
 قيملاب وبحا ىلهعاذاوهو ديمملا لاما يناثلا هللاءاملاو هللا ف ءانغلاةلاس هد هات:
 دهاش*ا ابسش الايام ىف دسحولا اء دهان ةيئاممطاءارثلا ىلاحتو ةيناحو رلارهاظملا نع

 م اهلاج نمهتسح عيل ملكو م ضرانلانتآانانكاكهآده شي و قلطملا لامحلا نيعراوبا
 قالا الو درقالب ضعب ىف اطملال اماما شن ديول ء ةحام لك نح لب هلراعم

 |مهمااناوههلا ملك اانا ىاطسلا ديزي وبال ذاولوىلاجلاو بتارلاب حمده اي ضع فو

 |راون!ءابلوالارا ابكى ع بلغ املك نآ م عف مهءاك | فان ظر سانلاو تس نينالث فتم هلم

 اد جاو هدو وش نيع فر واتلاو رهاظل انك ورمخ ارارسا مسيل ماوولطو توحاللا
 ملاملا نكلاور وظل فى نضل اودارا 0 اوبطاخلاذان ةب ريدغلاو ةينينلالا تعفتراو
  ىرسو سيو مارمشب رشنا ى ص تمهوأ دا (تِيإٍضرافلا نا لاتاكرسلا اذه دوسهفبال

 /ةلماعمو ةي اشمعك مهتل .امموءاياوالا يدان نطو وت الو
 |نوزخجرسو نونكملع علا !ذ_هنالتيريثيلاو ةعيبطلا نجيم ىسوب و دب رشبلا فوم

 ارتطناخااهركم الرمش" الالام ةئمك ماا مدا .حةيلاراثأ
 غيل نمو رسكلاابةرغلا مس .الاو لف غرتغاو لذاغلار اغلا سوءاةلا ىفلاق ةرغلالهاالا

 اولا رسباو عملا ام | رسدلام صقت الو ىلا عت هنلا لاق راكد اةزو عال لعل
 ىلدت تاقنانادبلا .ءالو ىوأشيبلا لاق الؤسهنعذ

 | مى مادي تس ناكى خلا نأ اومفنا«املعلا نا باح لام اى رنا نال تاذيفقحلا |



 انفنل

 نميالا ىداولا يل ان نم ىدؤا هانا لف ىلاعن هنا لاق رضخالار مشل اوأ بانعلا ةرصت
 ثالافريثاو نيل عل !برهتاناىفا ىسوما.نا ةرعُلا نم ةكسصر ايا ةعمبلا ىلإ
 «.دثكيسناريو شد وخ شعم ىونشم نع لوا اىذ رأ نا 0ك كر نادنألا نسرووظ والاب رطقنانالا

 نم ىنعمزا (ىبا) لعفب ىسع<نيموملا ف فاكلا مضو(دنك )هب دنكي كاب هب زن: زا
 بوبهلاانهودارملا (تاناج) لجاىعمةبتقلا«ايلانوكسو ةيسرافلا“ابلاعتذ

 هش نسا اوبأ لاذ قيقملا بوبحلا سي دفتو هيزنت لسجا نم ضعب ىف (ىتسعملا) ىف.ذملا
 نملابلاو رهأظلاءا.:ةايالا نوكسحبالو مبارخ لعب هئطاب فاصراوناولاو رهاظلا
 هدوجو شن بارخ لهذي وأدوح ولاة بغ هيزتستلا لاك نوكي الو ولالا + رتتا لاك |
 الف ديغتلاو ءربشتلا نمولخعال ىرهوملاهدوحو شمنب رخملاذاهنال ب وبحا يزل جالا

 ا يام لل .٠ ا

 ةديدو لازتع به دم سهار نجح مج ىوتممبب نريسبلا عمو اوهو هبزنتإ 7-3

 (لا مورد نبع (ةدبد) من( تم لولا ادا|اإنيم [مذج) م لاموردىنستسانع
 لاصولا ف لمع! !نيعو لازتعالا بفم ءاطلا سما نع (ىمالا) لاسولا ف ىن-هم

 سم اوريسارهاظا!بابرا كل ذك ىلا عت هتنادمؤرأنو كتم ةرتمملا ناك ىنس :دهاثملاو
 قحلاةدهاشم ىلعالو ىلا منهنلاَب رول هنو ردي الئزتعملا بر ثم ىف مهنيذلا «ذهةلاملا
 ىرخ الو ايند قا ءؤرركس السورة ,ىماالا لاسولا فداء لع نيعامأو
 3 اره :هقاىذر رماد .هلاقالل ايناللا ىف ةعونعرم_غلمدا نيم قلاب ورتال

 (ةرغت) ملالشزادن امتىتارش وخو لارتعا لها دنسح رضع ىوتشم باغي
 ماش وخ) ةرجاالب وه ىذفائلا نعم ةيسرافلاب و* از تسالاو رخسمتلا نعت
 سأل نوب ولغم لازتعالا لها (ىسعلا) مهلالشنم(لالضزا) نوري(دن.امغ) م

 ذ) مهلالض نمنيبنسمه نأ توري
 .وءيلءهتلا ىف هننالو براهاذتتسا ىتلاةيحانلا

 ناكمء1 ا هللا ىوسقلاخالتاىلعو ةعبشلا قرأ
 لوددع مهلك ملسسو «ءلعمتلا لم قالو بر باصانا لعوب ردقلانالخ نكي 0

 ارجا ثلا نم مهيب قوام توكسلا بيو مسممدحا بس, ءو مه بج ىلع ىضرتلا سعت
 مسك ا ممكلوتسيك اماه تلخدقةماكانلاق مهيب عتوامع ىفاشلا ماسالا لثوأ
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 | نو رسشع ىمف زم اأو ةمالطا نيف مول لعجالو مجان و منع هْهاىظر موق

 ١ مهردايعااةردقىلادا.علا لاعقا مهداشسالةيردقلا مهل ناش وأطعن مهشعن رغكو

 قحادتن هريشو هريخردقلا تم نال ردقلا 0

 اذه مكامس ا دنس تبتاوأ ىاثاكاردقاذ تذأب

 مهئامد نماش ديالا ظاح موف

 ةرخآلا ف قرع سيلهللاو قول -ذع تآر هلا اولاق* 0 ديسلاولدسعلا
 نولوشب ما في رشلا ثيبلا! ذم انالوموان ديس مهعرمخ ا نكل مالعالا ءزرتاذكسمم

 نيبتس مهنا هلزتعملا ىا !مهتءاراف رب ةغئاط ةنسلالعاوتلا ,هلا دعا |باصعاو ةمبلا لها نحت

 7 اني سمبل نوريساةلا ددعلا ني رطو ةنسسلا قي رط نع نوجرام مالم تلاه نم
 ءارسأ مهنا مولع دهشب مهه د مواه أنما «ركسناو ىاعتتاقب ري ةقلعلارابخالاوتانآلا

 اواءدامسحردمارهإل ىوننم ءرستلا سموا ن ولو 4نوبولغمو ىرهاظلا سا
 (مدنم) سملاف(سحرد) نملك (ءكره) ( تساهم نا كسدرك هجرك تسئرتعم
 ارغتسم هت هعانو لوقب ىنعم (دب وك ) ولو(هحوك] .:نسطعأ قب نل عحار ريمخ( وأ) وب
 نسل ارمسا لاذ لاقولو ىزتعم لاذ ريهانا نيملا ف قككم (ىنعلا) سمألا ىف قب نمل

 سحرتم نور هرهؤط ىوم هتبوؤرو قمل ا دهأ برم ىلا نال لهج نمووفنسألا

 ارهأىأ (شنلها)

 وويل ىهو ةريصبلاو صم قملا دسهاشو سل ادق اير ناكن ملك (ىنعلل)
 رص العادي لوو لطب ورتب رر عابس اعد 2

 كوم هبف لودي لن ىرهاطل ١ىنلا ىالتخج
 /ناكلا عنب( رك ) ميارششارخوراكسح ىديدب سب ًارماشتاوي-سح ىديدب وت ل
 (تاويح س>]) رظنل ا ديدو ةيضاملا لالا اكمل هيفنءابلا(ىديدي) طرشلا ءادا ةيبر 1

 ىف (اد) راما (رخو) رميا (وأك ) ةقيتملاناطلس (ارهاَس) رهاظلا سم اوهو
 !ناطا وهو تأطا كل ناويأسا سد ىأر ناكذلا (ىتعلا) لوعفملإَ ادا نيعشولا

 أر ءلاىلاعت هتلاىأراءدهاشو تاسنالاوناومملاهبف كرت_ثىذلارهاطا؛سحلاىأ

 يحلو



 اهل

 سحر .« از صركيدسح ىدوشرك »_ىرشم لاح اعت فام ؤرورماماو
 (ركيد) ىناملاةياكل"ابلاوقنلل تكي ناو (ىدوبنرك) مرعي زتاؤبج
 آظ55 ىنآلا تيبلاب نوه ىنعملاعا.ةورخآس ح كل نكي اول ىرهاظلا سما ادعم ىأ كس سوهو لاوهج راخ ىرهاظلا سم اربغسح كل نكي ناو (ىنسعملا) تاويحلا سح (تاويحسحإ ريغىتعم ( زج) باطختاداارزورج فوحرم (ارررم) ريغم#
 (ىك) ضمالارخآ (سي) مىدعرغالتشم سك ه ىدبو عرك«مداىب سلا
 مال ارخآ (ىنعملا) ةيضاحا لاما ةياكحسنيعضوملا ىف ءابلا مشن (دب) نيعشوملا ف ىتم عمي

 (ىنلارونتو) ناووملاومالرتسشلا سما ب سامر دوكي ىسوامركم مكن بادوكي
 ذفاوه لرت_ثملا سملا نرمدارما نوكين بي مرح اة: يم دحعالت اويماعم ةلرتشملا سحلا درعمج وامركمنوكمالق:امحلاو فاعل اج لرديإول ابا ساوملان اس.الل نكيلول

 ساوملا دس أوه ىذهلا كلر تدل سملا هيدارملا سيلو ةرهأظلا اولا نم ناويحسأ عم هنأ
 ةيلابخلا ةؤقلاو ةمهاولاةوةلاو تشمل سلاما أ تلا ةنحلابلل#

 ناسنالاعم أب كلرتشي ىتمو بم : [بلا ساوملا هذه نم تاوبحلل نسل هنانةظضاحل اواو
 دارملاسيلو تاوبجلا عم لرت#ملا سه هتئيبل ا ىف كرتشلا ملا نءدارملاوأ امرممنوكيوا
 شمالا مرهم نوكن ىتم عمود سيل كبل الإ أزل نمناس الا فوه ىذلا قرملا سحلا

 ( رؤصمان) « ثنتقر تروصر قدما للاب ف تق ةكرو همان روص ءانؤط
 تاذفاىمي ةيدحالاةمت مم يلوإلا نجار اوذيتيولاولانثا٠ الاب ( روع

 ةهزنمو: أر بم ىه ىه ثيح نم لب ترو هنو لووك ءانبلا,تروصامنأ 3
 ىأرؤصمانهلودبرمعتلا مهي ة هلا ءال_ه نف فيسوتلاو فيرعتلاو ديبغتلا ارقالحلالا نما
 نانةيدح اولاةبرم ديدرتلااهلع تاخد ىتلاةيناثلا نمدارملاو ريوصتلاب لوعشم ريغ
 اهريوصنبتةلوعغمىأ رو ههوقبهل الا ثاذصلا عمب هم ةيئرملاءذهف ولالا تالا
 زئاب ةيمالكلاو ةيفو سلا ياشملا دنع هلا ىلع رب وسلا ق الملا تا. صلاوءاسالاباهتأصتاوأ
 هجوما اذه هتاقسر هئامسأ ىلع ىأ هتروس ىلع مد[قلخ هللاناعرمقلا ناسسل فدروو
 ءايلوالاو ايرنالار وسم نم دارلاودو و -ءريغهلاثيح نمنحلار ومان لاشي نا نكميودحاو

 تنال اسأب (ىنعملا) كب اهذ(تفتفر (ى) كلون (تنتفك) ءايشالا عسب
 اري ىهىتل ا ىلاعت هللا تاذنهوأ ةرو !تافصلاوءاعسالا نموأةرو هملاريغتاذفا نم
 ىنعم الب وال اب أ كلوتاي ثالارئاس نموأ نيرّوسملاءايلوالاو ءايدنالان موأ ةرّو هلا
 ةدهاك الاء نم ريخ 4نوكيال هولغمو اينالا ف سم ارسانالىلاعتهللاتاذنعشمتت| نال قيليالةبناوبحلاو ةبرسلا نم صاختن !لسبقو ةرو هلا نم بهدننا لبق ل صاحالو

 وا



 ةرو © جرحى عابس ىروك قو » ىوتشم لامف داب
 (هنو) باطقلا ضابلار ىعأ (قيوك) باطختاذا (وث) هج رشلاحاتفم

 جرح ىمعالا لع نسي ىعأ الا دسها شم نع سمل اوستن تك( نلاالاو عج ا

 ج رفلا حات ةمربصلااف ةدابعلاوةضاءرلا ىعرمس او شماو بهذا معا نكن ناو ىعمجالاو أ
 :(ىاهدري) «ردصحرشدزاب مهدزوسي مه يس ىورادارمدحواهدرنإو وتم
 ارهلا(ىر راد) سيسققلاءاذأ(ارإن علا (مكيدزآفا الامي ايلاو عوج باجل مساهدرب
 اهؤارددبملا ثار اش (ىندل اي نانا ف بج [ةنويم) فل فرح مولا( مه
 ةلاهطاوةلففلا نيملاثاواث ع نم دارا (هيبنث) ردصأ) حارشنائيموق رح هئانرمصلا

 اوال جالعامتايبهشم نم سفالآ عت موةضايرلاَقلعَربَصل اكو -!1لالبملاوا ا

 كاذةمالعر ردسالحارشناو ةصسق لد مولا ع تاواشقلا رجلي ا
|| 

 تنم لاق اندم نوف انثرغ هلابامالصح-ا ذا ماكو اميجالعدل ايف
 ةكرم(لدششا) الاغو بازانرر وبا شنت ه دايو فاصدوش ترحل! 9|
 تنارظنن (ىني) عملا ةمالع فاالاو*اهلان(اهشمت) راس (هوش) ليطتادا[ترج) بلغلا ١

 تناىرنرهطتو ةيئاس ىوسلا ةهج نمتيراسام بلغلا:؟رم(ىنعما) نعنع (ْنا)
 لاكشاو ور مثل لفة سم ىثرسواقت ىأ باقل اذ ؟سم ىف ءاملاو بارغلا نع ةجراخلا شوهت
 ار ارت مسدرار تاوذ شرف 0 مسهل ىولتم بيغلالاع
 نمدارلا(هيبثت) شارفلاو ةلودلا شرف تنا ده اورشغنلاتناكرتو (ىنملا)
 اهانشرفضزالاو لسرملاهوسرولع لزتلا هلك لات ىلاعتو رقم اب اح شارغلا
 ملاعاول لامي وةقيقحلا ضرأو ةنالا ضرأ نا مأةلوهلا شرخ نمدارملاو نو دهام معذذا

 منكش ترواوعمتب شنروم « نمرايلابخدما ليل توحو ىوتنم لالا



 لاو و ول

 | للختاذا هناثسسانيب نءهجرذعام ىأ ءخخو هقخو هتتالخ لك اينالف لام

 اريهغديشلا(شتروس) يوب (نمرإ) فا(د-آ) )ماو ذقادسلاةالطتاوتل الفاو زثءوهوأ
 | قحلاودو ىببح لابخ (ىهملا لما دعالاررسكسلا(نكسحش) مس (ثب) نوب ىلا جار
 لايخ لوب أك ةرو مل ارساكمانعمو ةروصلاكءرهاطا ذسه نم دارملاو ليلا ناك ى أى عت
 ناكولر قم ا لايخو مانسالار كيه شوه نكلو ةروصممصلاكبلغلا يف ناك لو بدبملا

 رلشرملاعشلا بيبحلا نم دارملاوأ ىلاعت هللا ىو كام بافنلا نم عف ري نك ةروسلاك باقلا
 قيرطت وه ىذلا ىدبح لابخ ىنطابو ىلم الفتق *ىفا لف ىأ هيك اداوأ

 مودخمهناث يح نم مصلاكه نروصرأ م

 ديحوتلا تبثمو ب ونعلاوذب روصلا مانصالا لب ثم ىاتصا راك ءانعمو رظالا عمطمو

 ف توك ةسهج نم ةءالولا بح اسره ىذملا جيشلاوا المو لج قم الابخ (ىنعملاربونت)ا
 مهرابح ااوذعا) ىرخ. ىلع منسلايةماشم هلعون نمانوبحتراعاطموامو دسخم ةروصلا
 مس الب هللانود نم نيالا مانصالاو بايرالا اوبل مه نكل (هللانودنمايارأ ماب هرو

 قامته ةمدقنا يعمل ةمدخلاو ةيوْنْ'مانسالاو ةفرغتملا بايرالل نيرساك ليلخلاك
 /(تادني) هددبدولابخدابىثلابخر داود ذشوانوحدك ارئادزب ركشإلا ىوشم
 نيمشوملا ىف 6 دش قاسلاتيتلاقولطال ا عحار(دا) لومفملا ادا ا هللا ميا

 ىؤرو ليله الايخرهملال هيادحب (ىملتإ نيل لابخف (شاابخرد)ارهاطراس

 نت اشم ىلا بص اولانال هلامجو عفن لابخ جورل تار بلع لايخ ىف

 | نآ دارأ نم لك هنلانازمسم *ايلوالاو مؤملا: م نمملا بجرم ىنءوأ 0

 هدرا كولرأ هرملاو تنثاغ لماك قوباهنزينأ هيلعف هسشنرا أ هيلعق هسشنرا !دسقم فرعي

 تل / : ,تفيرف ارد تهاكردالا و «ىوتنم
 ن 3 م ءاكو بالا مما لادا عتب رد (تماكرد)
 (مد) باطمل ارمغءانتااو بابل الح« 1:همناكدلاو
 .) كاذ ىلع (ىور)ةياكحل ات دانا ىضاملا ىلع تاخد
 الو بابوأ كن نزع بام .لحم تنأ ق يملا بوبلاو بحغلا
 1 #1١ يع ىعب ديار ارت نم بحتن ىذلا لالذ ىلع

 1اوقحلا |عخفتو ملنعت لكمزاللانا
 .دوخ يروم وزانيامرثب م وخرا مفك ا ىوشم .ماكيتلالا



 قفز

 هيلع (ىور)الصغي (ديدنخ) هسفنوه (دوخ) الاو (ةرو) هنم (وزا) تفيرفىمبلا
 ايوب قاذدحو ىسفن نأ تنك نا ىسفنل ىسفن ف تاق (ىدملا) هجولا يبق (وربتش)
 وبها نم ةيترملا هذ بلبقأ داو هاب لحود ىذلارم_.هلاو بختنلاوةثهدلا هذ هلأ
 - ابق ”ىمملصغي هنمرلخوأ هللا بابىلا برذتأ لنا ىتعي ق يملا
 « عمرك اردو ك دشابتاهراجط ىونشم هولا جام نوكيإلءوحولا حاسب هلع لصق
 | ىنه؟نوج (مرخ نوح ) ىلع ثلعض(ا هد دنخ) ورتشزيوا)الاو ( نرد) فنار ظن نأب (مركنباربوخك )تركت ىه(دشابتآ ) ذبح (.راج) 6 مرخ دوج نمأ سددتخولةرو
 ةبحم فت رطب نأ د> أدارأن ا (ىنعملاعيبلا دضارشلا مهلا ءامفارسكي رخو فيك
 ل بملعب قمل بويسلل ةبحو يمناك نا دسفن ىفرظ نأ هيقافبملا4قيبةملا بورما
 ملعب نأ بحي ناكن م سو هلع هللا ىلس هلو :نمذوخ أما ذهو فصاح هلق بشأسا بولا ة بمتو
 اذنهاو هنن م دبعلا هلزنأ ثيح نم دبعلا لني هللا ناعم دعمها ةلزخمرظنيلغمت ادنعمتل زنم
 مغ ناطبشلا ىأوهالاو بح ىلو ىف احمل تنك نام ىسةنارظنا هسحور هلا س دق لوغب
 لالاو نوكأ فيكو هنمرلخ بابلو | قويثنابل ةبسانمىرتشأ فيكظ ئزهتسي وى ع
 هيلع لاقدلا ةداعم دهر ميلا بحال يملا كليا الع ىهو ةميتةطسن موسومألا هذه
 ةقاطظنلا بحفظ داوحلا بحداوح ٠ ايجْللا بح ىض/ لا ملا بحر جهقلانا مالسلا

 فا.سوالا ل ماكو لاصفالا لمح ىأ يءملاو يناعآاو وصلا نلع مب لامملاو دعس أ

 تعوت لبجوا» ىوتم لوغبو رباع وماء قاسوالا ل اكو لاضفألا لب
 ىفقأو لامملا ب نيهيىلاعتهملا (ىنعملا) ةزوحم (لازوبي) ران ( .زك) نسلا اتبدح (داوج) نوك) ةعجاربهف(وأ) از ري ديزك وداوجك هلا -+
 بحى طم لامحلا بم م هباناى أو بطلا الا لبي السبط هللان افي رشلا ثيدسألا
 ىقاءلاوروصلا ىلع عقب لامإاو ديعسولل اور اظالا بح فرظنداوملا بحي داوج« اضسلا
 مهلونوفاسوالا ل ءاكسصو لا فضلا ليج بح فاصوالا ل ماكو لاعفلا لبج ىا ىنعماو
 ةيناغاازوختلا ثدحلا لج رلاراتةيلهال_ثمماعضنالا ةلع ةيسنإان ليس نجلا ىلا سنجلا
 سنج مهاب سنجر هدثك «[تيي) يملا مدعو هنبابلا كلذتلعف الاوعم ْمليواهحيلدو
 عمماخلا تحارئاط هج عم سفح لكرا ص لوقي ناك« زاب ازا, يوك ايزوبك ه ذاد رب
 هالبيو هقلخ نيبةي راب هللا ةئسقس اغلا عمقساشلاو حلاصلا عمملاصلاو زابلاعمي او ماما
 لاقفا م ىلاعتهفا ىضر ةشناع انئديسقح ف تناكولو ثم ا ىر ع هللااسهار 0

 ىنعملااذسهاو تابيطال نوببطل اونيبيطلل ت ايبطااو تائيشلل وشمل او نشب
 [تاببط «نآدبزبابذجدنك اروي بوخإل ىونثم لوةيقيرب

 اور



 أرما (تادب) لوعشملاةادا (!ر) ةدحوللوأ ةبردصأل ىوخ ىفءايااو نملا (بوخ)

 'أارخ 1 انسح بذح نسحلاوأ ن حلا بزي نسحلا (ىنعلا) أرقا (ناونع) هياع(ىو)

 ديصي و هبلا بدو بوبحجو نسح هناذ ىف ىذللانا ىلءلمعلاروتسد ل دنعنوكيل اذه لعاو
 نم مدس ةتامأرقلال يل دانه ىلءتدرأ ناو ىعملا اديب ورفأو هيلا لبعو هفلأب و هتمايوبحم
 لوش هنأغ نفخ دام زينا )م اوكوقدماشاذسهو ةيآلانيسطالت .اببطلا ىلاهت ةوق

 دي كسحارىرأ رك« درآ ب 7 نيج رهتاهجرذإل ىونث» ءرسمّلاا اسد
 /(درا 2 ) ةدحولل هيفءابلا (ىزبح 5 (زبج ره)اندلارف (ناهجرد) ب درسدرسو

 ةيسراقلابوراخاةسرعل ايءارثا يوكسوةيمعلافاكسلا فب (مرك ) لعت تعب ضام لعف

 لع ا ىنعلا لوعشملاءاداارو عمىنعم حرك فءاسيلاودرب ىعبةس رعلاب(دربسإ ةرارملا قلطم
 را لما تيذحة راما لك ة يضل كهرخآ اكشن ْئنلك اينالا ف نأ

 لما ا لوعشلاةادا 0 هدتشوع سمع
 |رارقسالا تعمم .؟ لم هت ضمب ىفو لابضت ألا انىنعمديقتع راشأأب ىلع تلعن داذا طل نأ

 مق (قصلا) عمم وسأب (دنشوخرب) نمنع (زا) ىدانعبج (تايتإ) انهاك
 جيملاعم طش ءاميىفا لاو قايد رازهت-الاو ماودملا ىلع ىلملا ب١ به-!لملابلا
 اذكى ناو ريخ تاحلاسن اتا لالالا تاحلا لا ىفابلا نمدارملاوق ابااو

 ران) مداها صبروا وب دسداارابران مدا وانا (ىوتتم
 نب ذاج):راملا ماللاىتخف>ارلاَنْوكَسويملا لأ (ىم) ةبلل امال اوراونأو نارمن ىأ
 نويذاج.يملايشثلاو را ذكسحلاو ءامفلا مهونارثل تولوا (ىملا) لعانرمسابذاج
 دنالا مهوروتلل مب وبلا وبذا توي روتلاو مهتيسنج بسم رااللنيب وللا
 لوقف مري اذهلو دف سنج لاوضُو مغلي تحونشؤلاءاطسو ةكئاللاو
 .-انار ىد نوح مسجل ىواشم

 مه (ان) مالا لالا 2+ ءايااوطب رلا (ىتسإ) ليلعتة ادا (ثوح
 مسا (تفركسص) مغ (هسان) صيصخلاديفتاهفارو باطحلا ةادا ةيقوذلا هان

 يءجاهعشر ني كلارسكب (تفكش) ىتم (ىك ) ةاكشلاونزل
 |نيعلاروونا كلذ ةلعو مغو ضب كا لصح كل د يع شطب رال (ىنملا] يصل ىنععاتهوب

 نآبارىس نوح متحف ىوشم بازطضااهل رص ل. يسال كمارو نع
 اهطبر (يتسي) ليلعتةادا(ترج)

 تاةاداشساو بدلا يعي 3 رعلا فكل



 نعربس نوال سيلهلأ كاذف 4 عاود رطضمو ةبحاس 2 / تناك اهنطب راب نيعلا (ىدملا)
 و دويته روبدجوتمأبإ» ىوتم هن لج لك ليمان نماعت ناكر

 ةملظلاءذه (ىنعلا) روفلاىلع (دوز) راسلار نؤ(نورروس) هطبر (هدوسه) يتح (5)ررتلابتجرام مدورؤبنج) ل (وتتسا) (دوز زد درو ةرجب
 ل ل

 امهتلعنان ا !!ةلع ةيسنحلا مدعو مذا! ةيعةسستحلانا فراهلاروبو ءىذملا فتح

 ةايع (لدمشج) معا (كئاد) يلع (انرم) لسع (ةيكس) ملا (دسان) طرشلاةادارك ١م .ةففخع (را) ةءوتغموب |( ماتكروس ط مجلد ٠ ارمدرك 0 ىرتم الدثع رو
 ةةدوتغكلسثبعو مغاتل لصحنا (ىنعللا) اهقفا
 .ال ةرهاظلا لئيعا ذهل يصغتو مغلا نم صاختل ةضار لاب
 أتدرأ نان بارطضا لل سعا ذهبوا

 سمر « ساتشلدمثحودىاشاتن لل فوم لصاو باواضالا نمسلاغ ارونلا ايلا لسوو كيل يع ته شنااذاو تبت اال ل صح :-وتشمريغ بل نيج تن اكسح
 131 (ىف) بلطت(ديو>) بلقلا نيع ىلا عجار ريجشواونايلل سمعبك م[ وك نإ مهما (سانش) هي سايف ىبىايذ ايوب
 ةرونلكبلق بع ىضاعت مهنا كمل
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 (تاهمشج) تف باطتلابلا (ىداشك)
 تاففو ريت ف ضابضناو مغ كل لصحر تاسننالب امهنيذللا وكاد ,ونو نيعا اروب امهوأ
 امهر تاروثلا لاذ (رووحتا) اذكنا اذانمءانه (سي) مياة سايارتاصدرأا يمس و راد قارفس 9 ىز. ةركلار و3 كينيعر ويزسوو كينبع
 كاذنآلا ذك ناكسهاذا مخل ظنحلابك يلع طقملا ( رادسايإ ىذلا ىلع (ارئارم) مقلابنايتأي (دركىهسان) امهظفحا (رادبا) بلقلا نيمو لمعلا نيعامهونيبعلارو
 ةرخآلا ب رطكلاسلزاللانلا ذب هرسهتاسدقدانأ (هببت) ةريصبام هلا ةيعنال جايصلاو ظنملابامسهلم قأراهسوظن> مخل ىأي ل والا ل امهقارنناظونحلاتار والا

 تا



 مل

 قيم الو هم ادلا ةملظلابىلتدبال امول اوزب ىتح هبلقو هلمض ةريست رمد رونمسف: ىلع ظفحصنأ
 نماسمداودموحو اإل ىونثم لوقيو ررغباذهلو هدابعومديمتلانال غلاب ماودلا ىلع

 ةادا (وج) ىقيذملايوبحلا ىاعجاررمت (وا) موركيردارمذج نال ه مركب
 0 .نوئلاءارلاتلستااظارنمهمأ (!يم) وعدي (هاوضم) ليلعت
 مفي (دي) ديدرتتادا (ايو) هدحوماكت مرن (ميدج) رظتا مع لعب
 القيم ابوبحلا كاذو (ىنملا) ملكت ةاداماوةروصلا ىععركس (عركس) ءايبلإ
 قئالبتساوأ ىلاعت هذ ئالانأ ل هرظنا (ماليلارإدبلاوعدمتاو) ىلإمعت ةرقب يفاعد
 مع مت ءازهتساة ونجا ةروصلا مساهنز ةروسانأرأ ىاعتو لم
 يب رداعسش زؤيطارك ف وتم لوغفةروصلا عيضالثم
 ىمَعةدحولل هيف ءاسهلا(يطل)طرشلا تاو دا نم ةيمههللا فاكدلا عتب اركسنمإ) جدتك

 . [ايمن (رار «ازبس دركي 0 هع (دك) فاجيجمو 'اباادركسو ةيسرافلاءابلاعتفب(ىي) فيم (رد)لوعفللاةادا (ار) ةريصلاعسش (تشن) بوب
 ناكناالشم(يعل ا تشرلاىلاعمجار ريش ىوو عمىنممءابلا (ىراب) فيطلىلاعمجار

 ا ل هايد حمد « لها ويمحافبا
 نانا ذم سو (هيبدت) مهووس ازا هلاذه ةرقنوكيف لعف ران ىلاصر عن نم
 هنن نك هنسح هجومي فوب ٠ د ةتاراتن نأ ق أ اةوعدب وع دلل كا اسال
 وثم لافت معلا ضاع الكت كا يدرمفن لأ قملا ادهن دانالووتدو

 ىم (ك) «برحا مرو رومعه عموما « .بدكىا اودوخ ىوروسك
 ةادا ةيسراملاملارسكي (مج) ىح () ةسقرح والا باو ىرأ م

 هلل (ىنعملا) ماكتلاةاداما (مزور) هيشتءادال شعم (ريصم)  ماهفتسا

 ملط السبا لسور اراها لئم هذان له ىمجو لك دنا ين ىهجوىرأ ىتمدبتلا
 ريغ ضي رعتل اذ دارملاودود وأ لوبغمانأ ل هرظاوذيولالاَ رم ىلا لصأ ثم ىأ
 < ىدك زأ مشن دوهن ى عيه ويس عسج ىسيرغ ناجم إو ى وشم مكملا بواسأ ىو
 مجاب (عيه)ةي ردسلا فءايلا (ىسن) ةياكلملا انه يم تدان تيلط ىمع (مسج ف)
 (ىسك ) نم (زا)' ملكتللاةاداما (مده) رأل (دوغنىم) السأ ىنمع ةيسسراقلا
 قءارأى اريك روسو ور شمت لل. (ىدملا] دحأ نمىنعمب ةدحوللهيقءالاا
 ٍدشولانامالما الس دحأ نمهحوررثقن ىريإ هدهاشأو سانتا نمدحادوجو: ؟سسم

 مي 0 ةهدس تين توسل ت7 تسيجوك يسكرهدئيسا: ا بمسبح رمز هنارخ نفك 9 ىوتم هيديصرأوفظب





 قل
 فلا لملاىلا هيل لل
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 مالا نيعلا|.ممدارملا ال !ةااوهلا ءرصنو هع
 .ًارودبالا ىلا لكلا م ىبراي كساد

 مسي ىادعام نالوساتلا تيبلا لاق لسملاب هللا

 دشودي» قرغم ديد لدزيا © دش

 |ةبانمدنايعةدها .ةي ورسم

 وح سعت نموت ماجر دمأ مديد 6 ديا مديدأر

 العو لج ىرابلا تاذل باطما نوكيا نكمب ود ثرمل باطما نا ىءم دفتأمإ ميرفت , ماسحوأ نيدلا جالس بس: وهف دشرملا ةفي ىشلا هناذ ناكن اوان الوم رض بلاطلا ناكنا نيدللا ناهربوأن بدلا سم دوج ووهودشر رملاو
 م هنا 1 ىلا ميم بصسةدالولا لا ناك خيو 7 نمو دجودجو ايس بط نمىنعمب لسنا هل ىلا لسو دبعلا بلطلا انهنمرنعلا وكيف

 نيغلا ىو مديدلاذا حلاوته يد لاق #هلو ةسدب
 دارملا

 ىاجلا ىلك' ةنيب [ثلاثلاتيبلا ىف لاق 3
 تافاضالا بج تطقس ا ىنميلتاذلا

 فوبح ىنيعو ىدغن ثدسجو آلا ىرورسةرثك نم تلق عبارلا تييلا فلق
 سداسلاثدبا | ىفالثات مهول رمل نم يح الأ طخ انهو امل طمادوجو هستثتلل ضحم مدع كلاي نانثلا بخ نملك لافرق عصا كلا |ىذلا لاسولا ادع  ىمهر ىل لاق سماملا تيبلا لاقت لام اولالإلا ىتذصن ىهلاالا لاسولا فرست ى سمج
 ارملاثل انت يح اذانداتالا يفان' تناو تنآو هان انإ كنيع نمابوص ىف ارطعا ىلا يحلو ىشمن
 لارملا قلب ىمانبلاةرملاتهللاسعىأر ءردل12الآءىفنالإ /عبا الات يبلاىفلاغاذملووهأ
 ىوسنال طاب ل ابعو وفد 5م هتاربغذنغا نمنأ اذهل مولايخ هنالعا”ىيعريف فشق .ًأرناو نمثل تيبلا ىف لات لم ابلا لابخ نماوخت ءايلوالا نا اصاب رملاهل

 هما وف ى وشم لوغبفا .راولا بمل اخي اذاهاو ثراو فرو دلك ةيدمحلا ةعيقملا الا سي 2) .ةيؤرلا يع قرغرا «مدقلا ىلا قرنا نم ةريصبلا يدع بلل

 لكلا: ؟رمالنبأربق بيار( ىملا) شيشه :اونم( سن)النيمف ( نمنح

 ىلا ضخم ااهءابأف وماني رءاكحأ

 تاك بح وم نعى أ .اذامسهم

 بارع فود .د_هلاوءاثغلا
 ارت ددط و دشرملا ىلا باطما نا ىلع لاتالر ظنا ىفاطيشلاريوصتتلا

 ذ عر (قاص) م

 لكلا اوم ناولعا

 اردلا) تيار(مديدإئلتبأر (مديدار)



 مول
 ,ءلحود) ىف - ا ذاي) [ناىهع
 [ ملا ئيش«كأ (ن (نشدر) كب رم (ءانؤدشرلا ىلا

 : ةاوتدج رم الاوخآت لذ كايف
 ةرق مو ةسيلعلائرف نيعانه نينيعلا نمدارلا (هليبنت) انيضماقي يرطت دج وو
 هرسنلا سدقملاك يقنسسلا حارصلا قب رسطلا نمدارم لاو نط ابا نيعو رهاظلا نيصوأ
 نيعىفو هرهاط نص ىفوأ ةبلمملا هنوةنيع ىفو ةيلعلا دشرملاةوه 'قئدج وال لوقب

 يقم ناك مهو (مضر)لاو ميتذك) مداد
 ' || ظنضر فرعا يعم (ناه) تناىجمتر(ثسن)'ةيئرملا ةروصلل عمجارريمشداو ناببلل
 اهني ارى اةروصلا مما هولا لات( يعد نم(دوخلايخزا] لاذ (اردوخنتاذ)
 كلاي نمكئاذقرفامت ظغضوإ ذه برعا كلاب خةروص ىعلب كناذمةيقس ىه تسلا
 ةموكحو ةوطسو ةوف نم صلخم الأنامل اكسْءكم ولو نا_#نالا نا لع !(هيبفت )اهزيسو
 كوبر والا هريس هللا انسدقر الاب ريكسعلا وربك الا جيشلا ءدانا# مهولا ةطلخم لاك
 نائل علا ىلع كيا ديالو ةيناسثالاةأثنلاءذهو مظءالا ناطلسل وبه مهولا تا ملعأ

 متجر مشن ىوننم هيلع مسهولا ماكحا نم صلخعلالاك لفه و
 كنيموم (رنماجزن) ىثنت (نبشن) 2

 انايعتناوىنو) تناوهانا(وتؤس) ناس فرح (هك) انوصرهطاوحاص (دادزاو7)

 را ةقرفالارانبل فن قرشا الاياو مولا ةطاغلرظتا
 دامت[ ةيبالكلاتل 0 ةريافمألوةينيت ادا الاوسيلوتنا



 ول

 انيلاذ انيعو لوغناك ةيهلالا نيعل | ىغوةربثملا نيعل اء ذه( ىرمثم مح ) هب ٍمعم(نرفنا) ايل. هريدقت(نيردك ) م لابخداب
 لابحلا قلب (لايخ دباب) ىتم(ىك لقيط (ءار) ون انحلا نم (قتافحززا)لاوزال(لاوزاف)
 ىلإ تافسااوءامسالا ىئ ام ح نم اير لانملاو مهولا قاب فيك ةربثمانيعلا ءذهى(ىنعلا]
 ةروصلار نايعلا "امس ىف لال ضلااو م_هولا بايذربطب نأر دةيدجو ىأب عل ايالو لاونال
 ةؤهلا هون درصمو بلقنن الة مي ةحلاو ةغيةح لماكل !ناسنالا تاذد ؟سمل ةيثرللا ةبلسالا

 (دوخ ىثمت) باطما ةادا(وقنا (نم)ينملا(مجود]ف(سد) مي درو ناد لليختا بيهه دوخ شقنوت ندع مدجو درد ف ىوتم نوكياللايخاكرغتوب
 الاذر(ىعلازءدر و (ةنو) ملعا(تاد) لايم لاذ(لا .تازتي ردا (ينب هك ردم
 ىأ ىصريغ ىف ةءلسالا روس دهاشو تيأرنا فراب للاي ةلابيبحلا

 ىنرع ار ىري_ةدحاوأ ىملابوىر عاى
 نا ةموس ىوتم كاذةلعودودسو لاب

3 1 
 نارماو(ىنءلا)ادوجوم ىري( ديب سه) وعفملاةادا(ار) تامودعلا (اهتسنإ مدعو لاب مج) 4ع ١

 نمائهدارااو ادوحوممو دعما نوريبنلا اذهنمورجاللايحلاو مدعلاتببمسهيعا
 اذهر ةمودعم ةرخآلاو ةدوحوم' ةامواين لا مودعملا

 نهم وتتم امبلا ماقمب
 ولا تند(تبةسجةناغ) لالملاىذ نم (لالحل نوخ) ىنيع (نسمشح) م لابخ

 للملا ىف نمش دحوم تارابل صام(
 ٠ 1| حتي ز ترسو دبعاداح 9



 قش ادلب

 ادقامشج شيال( لدوكتت
 .ماَدق نا مادام(ىنعملا) شيلا لس(مشي وح)
 .رهرأ ' ار ةرهوجاكدتميق ىذا تادلا ىدبمشلاكرهوألا
 مشيا (ارمش) < رع ىلكىك دوحلابخرأ « رهك زاىماتشكد اارمشإ# ىودم
 ةبك ص( زك ) رهوملا نم (رهكزا) عت ة محملا يشل ارسكد (ىساتش) تقول لاذهكسنا)
 ( ريع)ماقلاب(ىلك ) لعقت (ىك ) كس: (دوخ) نمونعم ىهىئاازاو ناببللك نم
 ملعتو ميلا سرهوملا مهغتتقولا لاذ فو (ىنعملا) .كلايخ نمربصت ىار وعلا نهج

 ( ضعب فوهسنم تدعب وملك لابخ نم ثقولا لاذ ف ترمعاذا ماننلا نمملا نم صقاثلا

 ارايمو قادبت « سانت رهوك ىاوتسشب توام اإل ىوثم رذكربم عسظومؤسنلا
 | فسو(صسانشرهوكسسإلا دئاادا(ىأ) عمما(ونشب)ةياكح (تياكح لي ) يي سابقا

 تمس ايقزا]تابعلا(رتابع) تنا(ىن) لمة ىتح (ىادبأن) رهوملا معو مهقتنماب ىبكرت
 ثنا ,ةدح ةصنقلا نم ذدنو ةباكح عمم ا صوصحلا| ذه ىفو (ىنعملا) سارملا

 انشادنب لاله ةياكملاكلنو ةباغلا نمةدهاشلا قرغتو سايضانمنأبعلا
 هلاي» هسئعمللاىضر رمع دهعىفص نعل ارذابخ هنعههاىشررممدهعرد
 (ةزورمام) «ب رشن اد دبود ىهرا ريت « يع دوعردتشك ءزورمام» ىرتمالاله

 (رس) لعدن نإ وإسم ةيسغلا فال تب تشك )ماسلا وش
 (رفننا)' اوضكرإ هل ديود): د+وبإلهبفءايلاو ليم اوهوتيؤكلا !( ىهوك" )ةلمهلا نيسا اعتب

 ابلا (ىرهوك )لاب ىف (تلايخرد) نيعلاما
 «نوكي ىوسلا نمةرعش نوكن كنيع ماد

 5 .اىل !ةبسنلاب مشيلا نان ارم

 ا ةدحولل“

 ]نيران :لهأو وقوه سنع هللا ىضر رمت ايساارجثىفأ(ىنعلا) ةعامجلا كلن
 انآ ٠ لاتدرك ارهزو رزالهاإ» ىوم تاضءرلالفاورل ل بح سأر ىف عاوضكر
 انرومالانكوكسم (لانديربك) ناضمر لالع (ارهزورلاله) لاله كنب ارم ىأ تفكك
 لالهاوكسميىتح(ىنعملا)ءادمادا بفاالاةلاما (ىا) لات (تفك )دحاو (قيتا) اكرابم
 انديسلابل اهم ةعامجلا نم دحاولاق بسلا ا ذو ةبحرلار مش نال هن و رسنب ىأ الا نأشمر
 ابغا ميك تنك « ددارعمناح ار رع شوج و ىوذ.دوجوملالهل اذه رس
 هريل (ديدن) لوهذملا  ادامار)ءالعتسسا ءادا ءابلا مذم(رب) ليلعت ادا (توح) جدو
 (م)ةراسشا سانيو تايبالك سسك ص( )لن تفك )
 [ريوءاعسلابناج ىلارمجانديسرظنادظ (ىنعلا)نايورهه(دبمد) كلابخنم (وتلابخيا)
 مراتب نمهرو# ىرتم كلابخنمهناانل ناو رهاظ اللا اذهل حرا الاف لاقرمدلا
 ارك ايدالم)ر أ ني ىت) فيك (نوجالالفالا (ارالالا) ملكتلاناداماو ليضغت ةادازإ ارماني( س) الد( ةدد) قاركسايزالم ميىثدوج ٠ را

 لالهلا



 ((ة3]
 ااا ا

 تاو فيظنلا لال_هلارأ ل فرك كالذالل نمرثك اءاراناالاو(ينعلا) فيظتا لالا
 لالهىوركنربونناهكنا ه لامبو رباروتسدوك رثتغك 9 ىوتثم ها

 كيا ىفعو الديلي نكل (ىنعلا)فرط (ىوس) رظنا( ركش) ءالعتسالا هادا (ب) كلذدسع (تامهكداروسا(لام)بجاحلاوعو(وريارو)دبلا(تسد) "لب .(كدن)
 همورادرك رثواهكنوج» ىوتنم لالولا ىرلهءامسلا فرطرظنا كلذ موسما

 (درك_) لجرلا لاذ كا عمجار ريم ( را )م
 ريو (ديدبانإءادتتلاادا «بلع تان ناطل لاوهوءا
 ناطلساب هرم انه.!لاقو لالهلارب هل

 ل ا قوش
 نابجاحر ه2 ىنعم ىيكسسرتفسو (وربا ىوم) معن يعن دوا

 (ناك لن“( [ا) دوال هيذءايلاو بانا اوهوربتلا(ىربن )كب ءر(د:كفا) باطخ ةاداءاتلا طي( ون) فرط ىعم يلا مشا( ىوس) سودا ىم؟ةبرعلا فاكلا تلك ) اس( دش
 انديس-هباجأف (ىنعلا) مما ةسرجتلا فاكلاب .وأ نظاارهوةسيمعملا فلكل مشب
 لفرط لاي ةءأ مذ ىمر سوما نميفأ تلا لحودلاك اين ةمراس ل بجامرعش معناهئاق
 اذاىدسملا قب 1 كلاسي لوفي اك فخالاو ىفانالا نمءرسمتلا سد قاندافا (هيبنتإ
 لالولا ىأرم!ىدايتح طلغإا ف هبتضوأو جرا لاذ رمل ت حاط ءاجوع:رعش تناك
 ًاركوءىبدوح9 ىوشم لوُعادمْلَد ءامتسالادعءازحالاج وعم لام فيكم
 ةرعش(ومقي)ل بلعتةادا(نوج) دز ءانىهدتالئرعدبا ٠ دز ءاراروادش
 ىلا .رلاثلالىأ ك(اروا) نيرا س(دش) ابوع ةيمدقلا "ازا نوكسعسو فاك عش( زك (
 ةعطاقراسءاجوع ةرعشنزكت ال( ىعملا) ىماملا با كمل«ابلاو ىأر(ىديد ب دكلا م.اوهو (فال) عم ىنحجانهءابلا نالىوعدلا عم( ىوع دي) تح (ن) وير طلا دعم ان(دز ءاب)
 لم ه2م ترماكو ليلعت ادا عاب شارعغ نمم دوك ةيسيرافل | محلا مشب توح ةلظا يأرعا ا( ةيرعارعم نا ىرم) 4ةيوجدت ازجادمعتوج * ةيتورق |ةدرب توحركىوم# ىوشم لالهلايو رمتذا ءارعد لاله !ةيرارؤي رطا
 نمةثلاثاك ف يك ىتعمب نوك-:اهلءاو اهتعبتا اذاو هبسشن فرح ىنأنو بل رئلاوةيسراغا اب

 نمةرهأظلا'ابلاو: لسلة هولا باع! ةيدسراذلا*ابلا تذل درب (ٌةدري)
 عيمج اىقتامنكذإلا »ا ىميدوكي فك اجوع كئازجا عسسج ثناك اذاو ابامع كلغلا مره تناك اناءابوعةرعش (ىعلا) نركتواولا عفو ةدحرلاءابلامض (دو) كز (تارجا)ةلج نب ملاوءاملا خذ. (ممهإلاسلاوهرثهلا مسار )ةدحب



 دف
 ةشاعملاةبتيمىدت فيكو ةلطابلاوعدلاو ب ذكلابرتفت فيك كلاوحار

 نك تسارإلىونتنم هوقن ثع هللا ىضران دبفبأك كلذ جالعوا دبأ نوكيالاذهوةدهاشملاو
 نك (نك تساد) متنانسا كازورتمارىأشكمرم « ناتسسارزا ارتازجا
 ةمامةسالا لعفاىأ لمفاىعبرمأ لعذر دصملا ندركن م فاكس ١ مضن نكن اذ اهعتسم
 ىأ) كسأربخال(شكمرس) يميقتلانم (ناتسارززا) باطغللءانلا (تازجا)
 الءازجا (ىنملا)ةراشأ مساناو نم ىعمب زم ةبكرم(تازإ بهذا ( و رإيقتسءابإ تساو
 0 .الات درا نا لاضاب ىيذماب ىعد نيميتسملا نمةميقت_اهلعجا
 بهعتلا ناو ةميقتسمنيميقتسملا نمالءاضعاو
 ار وزارناروزارت مهل وتتم مهتم قلتو محسن منع ضرعنالىأ نيم اصلا
 ةادالر النازل ارو زارتز عمىسعانه(مه) جدرك تساكوزارئاروزارت مه « درك
 نازيملاعمنازيملا اذك (ىنعما) صقانىنعم (تساك) لف ىنعم فاكتل !متغن (درك) لوما
 نازمما ناك ذا ١: ىقافالا ى هريس هللا انس قاندأفا (هيدفت) صن نازيملا عم تازملا اذكو مات سا

 صق انلا نازممابنونأب رابعا لماكو نزولا عيصص هيإنبانل ا دسغتتءاو رابعلا لماكو نزولا عيحح

 نازملاب نويزي نامزالا ضعديؤو رابعلا مإتكوكيف منا نازم للاب هسمهاردو هرج نؤنر
 (ىسفنالا ىو) اسق[هلاح ىلع نوبي و ةبرجتربغ نمعمهلاردو ءرقح ىلءنو دعو صقانلا
 الماك مالارخ[نوكبف هل او وهلا هعأب هلاوح أو ةاع!نريوالمكمو الماكت راب ىذا لاذ
 نأب هرو دم ل ذبيالوهلاوحاوهلامتأتة1و-َزهامحآَتديواصتا نراغي ىذلا كلاذو ل«
 ناتساراادكرهإل ىونث لو فون: وهنأ اذهلو لذ ءاصنان قب سمالارختآل ماك ىلا لتعو
 (ناتسساران)عم(اب) فكن ملك (كره) هب د لند شل غعودانقاب ركرد ٠ دش
 نإ ةتموب رت ءم) ص خللا ف (ىكرد) راس (دش) رنج هرخانزاو(ثلنس مه) يمقن!

 هسفننزوىأ م-هرمبج رجا او نبهقانلا عمتاكن م لك (ىنعملا) ملعبالن ابحر اس( دش
 هلفعو صقنلا ف مةووباو هلا نم أطم ا معب لاناربح هلمعراس ممحاصو مجرافو نيسفانلاب
 «شايرافكلاىلعءادشاورإل ىرئنمهرسهنلاسدن لوغيف كلذفجالعلاامو تلة نات شاملا

 بارت لاخ) نك(شابإ م مأر مف شما ىنمج"ارلا عقب (ور) بشاير ابغا را هدرا لاخ
 اديدشرافكلا ىلعنكو. شما (ينعملا) بولا !نيكسم(ئراداذ) ىف ء مج ءالعتساةءادأ 5

 هلوذىهو لوسرل ا قح ف تلزنغفلا روس ىفةبآللا هذهو بارغلار ارغالا ةبحتو بولق ىلعشحو
 ةريخأ د نيم نينمؤلا نم هامصأ ئأ هعمنيذلاو) دربخ (هللا لوسرإ)أ ديم (د#ع) ىلامتا
 دفا ولاكتوداوسم نوع اعنم ىأ نانربخ (م نب ريال( رافكلا ىلعإ الغ (ءاذشا)

 ٍمحورمتلا سدق ىربكملا نيالا ميغ لاق ىسغنالا

 ءادشا)



 الس

 ددوتلا ف( مهب“ .احر) ممالاءيلم تناك امرشا انفاوسوةنلار افك (رافكملا ىلعءادشأ)
 كيل ىف فاس نءاملخ مياثمةثسوهاك هلا با ىف نواعتلاو هللا و باتلاو
 (ناو ثرومللا نمالضن نوخياد_مسامكر مهارن) ىلاعتههحونو ديري ىذفا نيدي رملا
 مهفوحول) كيحلاكأ (مهابوس) لاصولاولو ذولا ذعاطلاوةدابملاف مهدصقىأ
 مهل اذ) نيدفلا 4 نيصلخسمتالا ىنسلاو ايناهلا فئشلودصسمال مناف (دومصسل رثأ نم
 عزك ليجنالا ف مهلْسو) ةاروتلا ىف ملتهب برضوغلا اذسمىأ (ةايوتلاف
 هرمىأ (ةقوسىلء ىوتساف ظلغتسانبرز [ذ) هخارفع رم تاتكىأ (هاطشعرخأ

 مسهشعب لوقو قانا مسهضمن لوقى هو هدوحو* رع
 > رانا دعم ةرئمرغ متر متت نال سوغتلار انتصر اقكملا مج

 [ريسااولوللا ف (تاحلاصلا اوامجو) بلطلا ناميا (اونمآنب: ب
 مهلىةيناومو (اميظعارجأو) هاذس ل: مهفاصرأرتسىهو (ةرغم مسهم) هللاىلا
 اذهب ادوعوم سيل مؤ ءلك نال مهم ىلاعت فوفو هتلاوه مظعلا نان ىمظعل اهتافصومتاذب
 كلا اهيأ نك لوفي ومثل لا هينيهاك (هيبنت) ىبتناةبحلا لا ضاوخ الادعولا
 انام مهنولق ف سيلا مهتسلأب تانوقلقي ف اراسغاللو ااومام -رقداصا!بيبسأل
 هللاىضرمبا .مواماعو ملغ ضرعاو اءارث م متو مهمل ىلع

 نكمنيه ه ضشاربشع نرحرابغارسر إو "كرس وكو نتا ناوراذكلا عم نيعجأ ب
 (ريشمت) لشنممانه (نوح)ناضالا سار ك(رلتغارسر) م شارب ىزابول وأ
 هيذءايلاو ىبكر ثفصو (ىزابءاور) نكسنالانكم) هيكتوعما (نيه) فيسسلامسا
 | نحس (شابريش)بلعتلا بها رابغالا عمت دحتالىأ ثدأاءانعمردصلاو ةيردصأل
 نيئءؤااريغرارغالا نم اتهدارلاو فياكرايغالا سر ىلعنكو (ىنعملا) اعيسأ

 مهنا :! شعب ىفاعمط مها صيصيتنو قلت نا هبنتو مءاو قا ةءام نيب امل ون
 ىوتثم اذهكلعف :دئانر ايهماعبس مولع نكو نمؤا ةبحم مها سيء انبخ

 ءازارتكب (ز) هدا ن اىودعتراغناكسئاز « دتلكن كارابوزا تريغزانإل
 الوشلا (ناراغ) اذهرجال (هكنان) توعطقمإل (ددلكت) كنم(وتزا) نمىنعب
 نوعطق ال مهترمغن ممتن !لهأ مهو بابحالا ىتح (ىنملا)درولا ذهل دع (دئاكنباىو دع
 دروالؤدع ل وشلا|ذسه زحالو كولن



 ةيزردلا شن( 9 ىونشم مهمةرغنلاو ةروصل ا هأ ةاااخع نء عاطتنالا مالا عرش
 ا|برضأ (ننيدن 7 يو ةودع دز تيس نوح ناك ركمإ
 3 ابش)هيدشتا 7 (نوح) ةيقرظلا ايلاوبن ذلاوهر الر كج (ناكرك)

 ل( ئاانم ل لإ انما تام ىذا هدي ريد را
 نادل هريس للا انسدقدارأ (هيبقت) فسويلادعابائذلا كان نالوا مخ دنملا برضآ
 لاما باص[ فسوين مو ةروصأ او سال لهأ نمةوأ دعااو ,ضغبلا باصتأو دسلا زد
 ضارعالاولرتلاراناوبرضا كل ال-لهةعشلا ىغرلو يداك لال اوء الص | نمىنطلايلا
 اوعمسانوهةلومم ىأ مهركماولعتناغ .درأن او ةع..طلارساوكوةرم لا باث ذ ف ةةرانفملاو

 حوراب (ايانتاج) «كعاودتدبب رمت ه نيه سلبا ث ديوك انابناجإل وتم
 دارلا انهو سغنلا مسا( مدب) ف ح([) هبنتومءا(نه) ساباثل لوغ (تدبوك ) دلاولا
 || ءانلاوءابلاهيلعتلخ درورغاا كاشي رف نمردسم مس! بيف (تدب رغن) ةفرشزلا هنالك |
 نأ هبنتو مسادرملا ةمدخ نيطيورلا لالا ا نسما باهي لوب هلق (ىنملا) باطلا

 هتااملكت ىح فا وهئلاوح أ ضعن ىف م>رتي ودهاولاح ورا ناطيسبتلا مكس لوحتي
 ارىمدآ « درك تاناانؤئسبلتىتهبا

 ملا نادال ارنا )رسالتي الا
 ا( )اكيتداطب كلا هع رطذااراجأ يرحل مس 1(خرميسإ اذه مع

 درك تامدوسالاه حولا بحاس ناطلا انممالل اول مدا كل أبلمخلا لم كلذك
 ,ورخإ امهالدف ىلاهتهللا لات ءرغ ىتعع انهو هبل ىأهنامآ ىعع ث رطخلا نيب اعل حالطسا ىف

 آل ىراضس يهتم قو ينك د) ار ,غالاةرو -ىف امهنعىلامت هللا كحل
 (نل» هزر) هيلع فاطعيل كسا قربمضلا ديك ان( 'تنأ كسلا

 انهو يذلا ننارك) .ةطنألا هوان هملكالاب (ةرججتلا
 اهون وسن مامسهم )ةاراوما نمل طوف( ىرووتم) رهظ (| (امولىدب سبأ (ناطيشلا
 وكرر أماللارتسكمرقو (نيكسل ءانوكتنأ) ةهارك (الا ةرصشلا هذا «نعايراك !هناملاقو
 كل«و ذل ةرصش ىلع كلدأ له ىرخأ ة1فاك اهن«لك الا نع مزنال الذ ىأ (ني لان نم
 نعام وطح(امهال ]كلذ (نصانلانلاكل ىفا)هتابامهل مسقأ ىأ (امع-اقو) لسمالا

 | لكلر مط ىأ (امهت ةوسامولتد) !نءالك أ ىأ(ة ةرصتلااذاظف) نم( رورشبإاعهتازغم

 ىهناهبحاص «ودي ف اكن انالئ أ وسام م لكى عسورخآلارب دو ربدورخآلا لبقو 4 قامت
 ادْسَأ مهركمناطيشلا*اياوآ مهنيذلا سنالانيهلايشدا هنءبهقل
 ىوننم لومي ردك يئعلا اذهاو نوبحتو نومصانثا نعم مهلوُ



0) 

 ءالعتسانادا(ب) عبارخ تمس كزبدبو «بارغنباتسنسح جرطترسرإو
 5 تاج رطشلاسأر (غعرطشرم)
 «اتلامش ام اوم كحارس يب ردصلا جبرا جاهشرأ

 ىلع( ناو( باوخ) فصن نبع مشسب) بلل مسا( ظنا يبم) تنايعب
 دل !نينيعبهسيعل ىلارظنتالثنات سمو فك اعورشاس بارغلا اذهجنإ 'رطشلاس أر
 كايا ظقيتسمو سس بارغلاكوهىذللا تاطبشلا ايندلاع رطشملاعف (ه«بفن)' مونلاو

 3 ا مون ةئولملانيعلابهبعا ىارظنم تا
 ةوعيطتنأب هبامعنمهاوثىلا كا .هللاىلا او رفف) :) تايراذلا ةروس وف ىلاعنلات ىلاعت

 5-3 7-2 ىونُم رارغلاةهعو نيلال- ىهتن اهوصصتالو
 نين رؤه تهبل نأ (اهدنبنيزرف) نيمللا كاذ (مكنان) يح توج تيرا رد
 كاربثك (ىس) عي (مئاد) ةعدخلاو ليحل اةباغ نع ةرابعان هو مث رطشلا ىعال

 بءالمرلمب نمللا ل اذن ال(ىنعملا) كامومل ىف( تبا ىلكر د) كبس <( دربكم) نايبلا لكلا

 د 0 هلوقب سها نيبب عرش مءافنا في سم تال ثمل وقلح ىف فقتي

 يق 5

 ىأ) ىنانثلا عارصملا ىلا فورصمىعم الوهن هر ظذاودووم نعم (ته)
 ةايكلا م نام (تابح باملام) كموتلحف (تي ولكرد) تابتلاميدعابىنعم (تايثف

 هلا الاذن . ء اا ال ا سابج قئاقلالل (ىعلا)
 (ىنهااريونت) ةابحلاءاىلاعتاثلحوريوتل»
 تاامدرب و » ع ةايحلاءامهئامل حو رموقلح

 اه ريا بهذ (تامدب) طرشلاتاودانم (رك) جةرمردتل

 جاوا هو دولا دحر حاصلاق لاثذدح ولا فايا (ىق د) ”ولمىنمع ىيراثلا
 (قزعي) ابعاذواذخ ؟نوكب (دشامدب) ب رطا اعمل امل (ارتزهر) بيااسالا نينانالاو

 اذه هةر يدعةلي دو بواسأ ىأ 0



 تديدزد >

 ىزيكرم

 رسسلالا ذه موف ال نكسلو ىنعلل ىف كل عفا صوصخلا |ذاهفالعو لج حلا ةرضح نع كدعأ
 كوم ديغي زج مدصعالعو بودغلا هلم الع زال لئاملانايندلل ب كنا مادام

 ”قايح نم ةيحلا "ايما ةقرسن ا_ قاله 8 م
 (قيزن) مدرع تع تءارداىهلباز ه ”درب رام ىريسكرامزا قدزحإل

 8 ٠ (ىريكرامزا) صر كلراصف ةدحولل اب مريخ زلا فلك هت صالاوهودزدما
 (ارنيا) هولب نمىأة ير دسلل هيفءابلا (ىهلباز) ةيح قرش (هربرلمإ)

 منههلن نم ”ىقابح نم ةيح قرس صرصل
 ضصلخ (ديفراو) هب راز راراروادزهداتشكرام «

 ىأ فاكلا مشن (تشرام) ةببم ابر نم (رلم مخززا) ) قايحلا اذ (ريكرامتا)
 اةدشنمىكبب ىذفاوه (رازراز) قرساها (اروا) صالا لاذ (دزدتا) تلتقي

 الافرامعل وم رماخ تةرمسهتيح نوكل تايد لاس لاذ(ىنملا)
 سرامنابزاتذك « شخانش سده شريكرامإ# ىوشم مالا: دشن م كي ةعجو

 صالاىأركأ سللاىلا عجابرمخنيا اوتابحلا لملم (ديدشوكرلم)
 ىتيح (نمرام) هحو رنملات (نابزارتتك] هظهنردسملانخانشنم (تخا

 للا عجار رمش شلاو ,ةروس هؤاطم ويلا ما ىنعبم ردصلا خا درب نم(شتخادربإل
 هج يملةووهتالوتم مومسم صالة لآّدىَأر لوالا قابحلا (ىتسعملا) صالا

 ماتدرامماج شك ه وزا عاب ئتساوتيماطةزدإ ككوشم ةروهتطءأو ءرمأ تعا
 قنور (مناب) ىشاملا لام اكمل« ابيل ارباطت (ىساونعم) ءاعألا ىف (عدرد) هوا
 | ىهىتلا كرم ةبكرم (شكسص) ىلا.ةهتلاىحلا جاريه فرأت انىلاعتدتم (هنا)
 (وزا متاتس) ةرحلا (رام) دجأ (ما .-) قراسلا كاذىلاعجارربيشيشلاو طابترالا
 ةيلاذخاو قراسلا الاذد أىنا ىلاعت هفانميلطتا ىورتناك (ىنعلا) ئءاهذخا|

 ركش) م دشموس اش دنياي ز رم ه دشدودرماعدنأك اروح نكشإلل ىوتشم مام
 هيف فاكلاو لاذ (نك ) ىنسللركشلاىنعجلوعفلاءاداار (ارقح

 | لاذ رعفمتغيصرك لوو سرغلادثءتاملا
 ةدئافلاىنءعني-لامشب (دوس

 آل تاكو ربش لو درءاعالا لاذ

 ةيكرم (تاك) عمجلا ةاداءاهلاوفلالا اما رثكتا (سب )4 الا, دابزبدوثشن
 نونتلاب لالمو رش (الالمرشنا زإةيمدالا لاراشلاوةراشامساناودايبادكىم



 اذن

 (لاينا دْزي) ليغيالىأ عمدبال (دونشنىم) مركلانمو (مركز و) ربما ءادا تسانال

 ىلاعتهتامركنمو لالهرر ريغ اهحاصا ع ةيعدالا نمريسال ( [ىنعلا) فيظنلا قلاملا
 اداء لت اةبلكنلا نع اهروفتوأمك الملة ا اويقمدع

 ف ماللاهيلعىسعزا اهاوضسا
 :ىوثمتيا ملام احا مال لال :ىسيعانديسا
 هلباعأ يكل ىسيععم(ىسيعاب) راض (نثك) هع قع هرقحردددماوعسا
 1 ىريعاندياميفر راسدلب (ىنلا]أم اظعىأرا (ديداناونتسا)
 2 ىوتلم ةقيمعةرفس
 يع (ىكيمهز) كلاذب(نادبدك )ىلاعلا مسالالاذ(ىسمانتآ )قيخراي لاق (ءارمهىا
 ىونث» قوما يت بىذلا ىلا علا مسالا لاذ قيفراي مالسلا هيلع يسيعا دي ل لاتف(ىنعاا)
 ملا تشي رم (اسمرم) .) «ممكناجابناديارااوكسا م مكناسحا ايزومأ ارمرعإل
 تلصتا فار نم هلصاءارلاو ميلا عتغبا مود ازانهنكلوةراملا ماللا ىنعمءارلا نوكسو
 (منكتاسحا) تح (ان) ولع (زرما) ريفزقعجامراسف افيضتتنونلا تةذح نونا ءارلا
 حورقبحاسا ءلعجأ(متك ناجا) مظكعالا ميلا (نادبإ) ما .اظعلا(اراجناومتسا) ريح

 ىرتثم حور اذ<ماظعلال_هحا يح مط _عالا مسآلا كلا ذ ىلع (ىنسعلا)
 (نكشوماخ) # تسبنويراتغكو ساف "« ٍكنونراكن اكن ك سوماعتغك 2
 يامال (راتفك )الاكسيل( تسينوتراك ) كاذ (تا) تادفرح (ك) تكسا
 .ىهت بلةنرعلاىا ةرا للا ءذه تكسأ هليالا كلا ذل مال اه لم ئيعان ديسلاف

 زو ه رثك اينارابز دهاوخ سغننأك ا كر كساغنأو مالك ةةثالىهالو
 بلطي (دهارخ) مظعالا هنلامسا هتمدارااوسفنلا كلاذ(سفنناك ) هي رثك ارد شوررد
 لمعلا ( (شديد) كالا نمو (هتشرفن وال فظنا )0 لاب) رطلا نم (نارايذإ
 المورطاا"ام نم فالأا |فن بلطي كا كلاذو(ىدملا) ليضا دارت (رالارد)

 نانةكالااك هللا ىصعبالو مارب ةئول ءنوكتالءسسفن ىأةك اللا نمرثك أأك ارددبنوكب
 اناسناباطب مظعالا م-الار نو مزبام نولع_ةيو مهم [امهّنن انو صعد ال لوب مهد توهنلا
 تالا امرعإل ىونثم لوغيف دري اهلاوذّدم بلطي نهر اذكهتةدس
 ىتح (ا) اًنونممزال (تسياب) نينس ننىأاراعأ ( (ممرع) هدش الالف نزع نيماانأ
 ةدملطل .علاحال_ساو سفتلاةفاظت(ىنملا)اغيظانوكي (دش الاب) سفن (مد)إ

 ندركس اهلا

 ٠ || ةبتممقلبو الالفالانو زخم نيمأ نكي. وهسفن فظن تح« بلعرمتة ديعبادوهعوةديدم



 اقل
 ا 13 0

 وه اذان هتيتاةراصنالا نإ لح ردنعاجأ أىتانىتحاولع

 ةعج لك ام بط ناك ىتا السوم لعق ىلس ىبتلا ةيطخ
 كتر اتى ااوهتامذابن كسل نار مكن اعم ىلا اوهتنانول اعم م كانا سائلا اهي لوغي هسيلعأ
 اة لح أ نيبو هعنا سمت ىرديال ىضم دق ل حأ نب نيتفاخعنيب نموا ديعلا نان
 اءايندب :نمو هربكساهيابسش نمو هتول هنايح نمو هسفنل هسفن نم دبعلا دو زَتيظ هيف ضاَتهَهاام
 نم تول اد عنام دن ى سن ىذفاوف ليما منو مكسعل تفاخ اناا نان ةزخآل
 | ىهتا مكلوى هلارفغتساو !ذهىلوت لون أر اثناوأ ةثملاالار اداين 4 ادعدالو بتعتسم
 | نوكم «.يرح تأسا ىلع هللامأ اع, <لمعلابو ءاظع املك ى لاعت ها ءاعسأ نأ لعاحأ ا(هبت)
 | و تسآر تسدرداصعنباىتف رك دو يف وثم لسولالاو لالفالا تام, ,ةازخنعمأ لحرلا

 ًاسعلاهذع (اسع نا تكسس(ىتةرك )ت ناو ) هي تسامل زا ىمومناتسداختسد
 (تسامكز ىسو*ا .ىدبأ( يسب ”ومناتسدل دبلل ( راس داك ( تسا ار) كل ديف (تسدرد)
 هيديأو ىبومان ديس ة سنك اممم ال دس اه كم اخلاء دهن أ انضرفولالثم(ىنعلا) نيأ نم
 بح لمعت النا مادانومنرق تؤ لثا علال سعت كولر اهيثانأ نم

 تلت وأوةدئاغلااهطبخ :ىلعر دقتال ةميظع ةبح تراصا + اانضرفولو كنرخآل لابند
 ةهازتلاءالاماظعلا“ اممسالا» ذيب عفننوكيالا ذه ىلعف:دئانخل ا مالس دئاقلااممالسلاهيلع ىسيعانديسم امد

 # تاو ”ارفرماءتاوخرب ون مه «تناوخرارسأ مدين نمرك تفك » كرتثم ةراهطلاو
 0 .) رارسالاٌكرات(ناوخرارسا) نك 10( بن نم) طرعتلا# ا ١
 (ىنلا) مأظعلا(ناومتسا)“ العتساةادا( ريءام الا(ارمأن) أرأ أ
 .رثثلاممالا الاذتنافاكلام ةءارغلارارسالاتأ نك أ أر داىسيعا مالس.ل اهياعى سبع
 37 » تسيح راما نبا برأي ىميعتما 9 ىوتتم ماظالا عمرا

 ) راكب اذه (نيرد) ىهام( (تابحا
 دي سلات(ىنعملا) لا دج او برحلا 3

 برحلا اذسهل هبالااذسه ل مءامو را .ارسالاءذهام بارغتسالاو بهتان رطل ءىسيع
 هياء قاس لانه: حالم الزيعوةم هال باطيوتلداحلا الرتيتأ ف زئاللانلادملاو



 (عو)

 جور -فلاو نوطبأا ىفتاو ما عابتاو* اوهالاةلال ذائالث ىدعب نم يتمأ ىلع فاغأ
 ةبوهأ ل ال_هاىأءاوهالا ةلالسش ىوانلا لاق رمغصلا !عماجلا فانك ةةرعملادعبذلا

 ةعاطلا لامها ىأ ةفرعلا دعنةلغلاو للا سننلا بلك ىأتاوهشلا ابل اومسهل مهسوقن

 ىتح هللاوغىلاتافتلالان اوما نح ىفامأماوعلا ق- ىفاذه !مبدنو مب وجو ةفرعم دعب
 ىذلا ىف ارك اوهألا ذو فطالا ىدابم نم رهملام ىلا وكر لاوأ بحتلاوأ ىوعدملا درعمج
 لكتالبئاسملا مظعأ نم ةلذغلا تناكىازغلا لات خسارلا م دقلاوذالا «تمزرتلاىلعر دال

 ديال اةداعس ىلا لسوتاخالات.حالصلاه». «لدالو أهل فخ الت يق

 ةيصهأل تفريسناو .اةدبمان ارسخ ترسخ
 وتئمالثاق السلا هيلع ىسعان ديس مالكم قيدحو رمتلا سدق عرش ماش حانكلءتكلام

 نيه ضوملا ىف ((نوح) ع اررل د مم نبا ثسين ناج مت وح ه!ريرامج نياشم دو مع نو
 | لوعشم اة ادا( ار) ضي رملا( راعبإا ذه (نيا)ءسفن مغ( دوخ مغ اةادا فيكى تعم
 اذه ورا نوكيالئئثىالو مع ضي رملا اذهل نوكمالئئنئال(ىعملا)ستلا ايذه(رادرعنبا)

 اهراردوخ هدم ىوتتم ىنملصا مهلا لوقيو 2 لالا مع خلا
 (وأ) اهكرئاوا تلف (اهر) تيمىنعع(ه دوف وفرديوحار شاك دعو رأت سدرك
 حالما اهكفوءارئا مخ (وفر) باط (ديوك): قلاده درس هلا ل جار

 هلبالاىنعي اهحالسا ديرب بناج الات
 بلطي هلبالا قبحالا كلاذو هبل :

 قارسإهب 1١ قبلا نم ,ءاربثكن أ اكد هثعمس[ىضردارأ ب ريفلا

 .>اىةيوهبحاصرو ةرهاطا'هسساشنأبس اناا تقوي حاس درع
 و "الو هبلتح الس اوءايحأ ى سني واسهاوضحل مغيو يون لا «مزاولو ةيئاسفتلا

 اوك ر ابدا قح تنك وطا كوتش في ىلا هبا ىفالثات لقا ىحوأ تاماكما مدس و رمحات
 )  راكسحر ابدا قحلا لاق (قح تفك ] ( © تسواتشكا ىارج مدس

 بلطي (تسوجزابدا) ريدم هانعملعاسفلا مسا ءاداءارلا نوكسو ةيمهتلا فكل تفي رك
 (ىناازعر زلامماذي رادو كب مرد وش (هلغ) رايدالا

 هرارعشةرذ لاقثءلمعنمو) هلاثر (ةرباعخ)ة يغسل غةنز (ةرخلاقثءلمعب نأ
 ا ناوو ىو مديلالج ىهنناءازج



 اينالا ىف(ناهجرد)عدز :رزرة سرها قاكتلاب ( دراك )لو كلارذبا .(راغ منع الاذ(هكنا)
 زي ىذملاكاذا .(ىنلا) هولا نات. ف (تاتساكرد) باطتالا رع بع (داداع)
 انداغأ (ميبنت) هلرعسي ال تالدرولا امس: ىف هيلطتنأ هينتو مما كلاب ايندلا فلو اارذب
 لحمامال هك قيلتالوتنملا ةرستالةصيقلا ةئيسلا لامعالاربعر يدلنا ءرسهناسدق
 ءاقةلاةمالع هت ذاعلاوا نه راتلااهلحم تاي ل اعالاو تانحاصلا!لامعالا لوصحم
 دوش ىرامدور كرا. ىوسرزهدوشقر اد ثابدربك ىلع رك »ف ىوتم' مثلا ةمالعنمو
 فندم (رو) اكو *نوكم(دوش كرا #ع دربك ) ةددحولل هيفءايلاودرولا لك (ىلك )
 نا (ينعملالةيحنوكي(دوشىرام) بيبح (ىراي) فرط (ىوس) طرشلا فرحرك اونم
 ةنواقشن ف بيبح بن ا بهذ ناواكوش نوكس: هتواغش نذ درو هدي ماذا هبالا لاذ
 .عحسولء عم مال لا هيلع ىسيعان ديس عم هلب الا لاح ن .نمهتلعاك ةرح بيبا اذه نوك
 دنع هتواعُس نغم او هلبالا راق صربالاو ءكالا هئارباو تاومالل هئايحاوهردقةلالحو
 ارهزئابعك » ىوتثم كلذفةلاعلاو ةيحردمتلا يلح لوسرلا اذه هيل راس يلاعتهلا
 0 (ىنملا) مقسما الغرب ٠ قا سرامو
 ضنايمكعل عسا(« كاف الخ الع

 ا 2 | ةداهسب .لهأ أرسشل لاني لانواع ة علا
 ذتإب ىق اذه لوب هنأك ةيسولا ىنععز ردنا ظغل نان قوس ددركز ردا ادشموأنر عما
 8 0 قوماتبسب
 الو لوحال ينعم (هيبنت) لو > المداح لوق» هن !ةمدخلا

 قرا كلا لك الا لافر دل كتذا لوحي ئشلا لاح نول ةشيشم
 نعؤ هللا ةنو اه<الا ريالا بلج ىف ةعاطت-ا الو هللا مي ثعالارعشل ا فدى لوحالءانعملية
 1 3 او لوح الريس غب مكر بخ الا مال! هيلع لاق دوه« نبا
 ةقوسإلا ىونشم ليربج ىمخأ انكم هللأنوعنالا هللا ة_ءاط ىلع ةودالو هللا ةممعبالاا
 ءايلأولسوتتلةزمولا (ةفوس) يقتت دش ىهاشاغردىشان «٠ قتارودردتشل
 هليل (ىش) تح ىنمب([) نقالاسدف (ققارودرد) راس (تشكى) :دعوال اء ةدلوتلا
 اءاتاخف (ىهاةناعرد):دحوالءيفءايلانال
 ار طاف أن فالا ف حاسفو -(ىنمملا)ارفا_مراص(ىنةدش) ىلاعتهلا حول



 !تاحلابرئادحاو ملا رلا حاصلا قىلأتةبفوسلا طابريفارفاسمر اصل! ىف

 ةمع (تيعلي) يتسشأ كرإ هن رده وأ « تسيرغ اردش ا دتع عل

 (تسن)قوسلالا عجار م ذ(وأرطبر( لبطسالا (رخ ةرد) لم(

 ليلعت ادا(نوح) يشيب راب روضح د شاب ىرتقد»
 لا لكف قاب ناجرظنتلا باةلاي«وتلا عمروضملا :

 أراس(دشا) ةدحولل هيفءايلا (ىرتفد) هئاقدصا( شيب وخ تاراي) منعم ايإهعمال» ,ءاعلاو
 قوص ان (ىعلا) بح اصلا بيبحلا» انت ءروش> أراب شنب روض هريدقت (شيرانروضح)

 ارظتنمم لقمغ يهل هجوتمىأ هئاتدص أ عمابقا محناك الماغنافناةذس و ةمامالا ىو انلا

 ارتفدإل ىو لاق ممولقزتةدنيبع رش بورحلاو و دح ىفرتخاللك ل ءاعمو اا بناج
 مسا(لدإ ريغىعم(زج) م«تسنفريدوسح# ديما لدزج ه تسينفرحداوس قوص

 ءارلانوكسوءابلا اتش( فريإ) ل ثم ىو هيد شت ةملك 0

 8 .(ىنعملا) نيتبفانلا سياوالىنعم ةسوعلابو تسا نمو هننمةبك سم( تسن) عملا هانعم

 .اكلاداوس هرتقد سبل فوصتاا قب رمل فإنها ذا ىنعي فرم اداوسوهسل فو هلا

 )بكري غبتك هس يلو ترا ةواسلا تأماكلا و فو ررملاو
 ١» ىرثم اينفاش يتلا
 أوهفاملارسكي ومادمالا دحاورلادفاو بن اغلا ميني .(مدخإ) 0
 تالوص#و لقاار ران[ ةساكسلاو لدم ايفو ولاء علا دانا(, (ىنعلا) وذا فالع
 (هيبن) ةيلزالاراثآلا ىأ فاقاارسكيمدةلا تالوصحر ان وأ ىلاوهو فاغلا عشمدقلا

 'بتكلاةملاطمو ركسشل قير ل لوالانام_هءارمتسالاب وب رطلاناهحور هلا سد قان داعأ

 ان 1نم لس احلا كلا مسهدازنامةيئاشملا !ءاكمملاو مالكل اء ب رطوهو لئاسرلاو

 ةيفوصااياشلا قب رطوهو بلقلا ةيفدتو ةذايرلا قب رط ىفاثناوةكسااو فو رحلاو ملل
 هللا س دق ىرسلا نعىورال ةيف ان ريغ ىهىتئارا ارسالاراونأو ةيملالاب اثآلام_هدازو

 ىوعدلا الرثلاةنوستلا نع ءاتاسو موثلا ىلإ سوميلع هللا لس ىلا تير لاتهناهحور
 ئالترو ةناسنالا امم هيف لممضتَقوذفّوستلا هيثملا لانو ىنعملاناقكو
 |لبقرانطابوارها قلما ةيور طاقسافّوستلا ىل ثلا لاو ةيناسغناا

 ج ورفنا فّوهتلاكري ,يرحلا دوب لاقو ةيدحالاةوطس سمنلاءاتفو دحولابرمسلا قو

 لالا ب رطاا ناننيةب رغال كس ايرظناف يسهتناىنس قلخ لك ىف لوخدفاو فد اخ لكن ع
 اثيشوملا نمىنغبالنظلاواانلنالا مهرثك اعستي امو ىلاهتهثلا لاق سايقلاو نظلا هساسأ



 ماودملا ىلع مسيعسلب ةيلعتلا نيهاربلاو ةيلفعلا لئالالا ىفاجاةععال فّوصتلا قب رهلامآو
 لش) دوهةروسف ىلاعتهللالاقةيوغطملا مادقالاران ؟م-هكولو ةبملالا مولعلا ىف

 (ييمبلاو بعلاو) رفاكلالئءاذه (ممالاو ىعالاك) نينمؤلاورافكسا. (نغي رفلا
 كلاس رس كلذك نلالج سنا (تورك ذالفا)ال (الئمنانوتسسي ل ه) نمل لئماذسع
 هقاىلص قط سلاراث ؟ىنءالولسلاو سل اوهو فاقلا متخم دةلاراث ؟كلاس لنمو ملدقلا ران 5
 ةيدوهاماك « درك 2اىوسىدابصرسصخإل ىرتم لوغي ولما هلو سوهسلع
 'فرطلاو بناها ىنعب (ىوض) ةيسضاملا ل[ ةياكسا ىدايص ىف ءابلا هدشرأت ارو

 ةوطم خام انعم ةيسسرافل|فاكسلاعتنن ماك ديلا مماوهو راكشنعع (رسشا)

 تاوطخ ىأروديصلا بناج بهذدايصلاكىوصا الثم(ىناا) ىلا مسااولاةنزوب (وهآ )
 مالم ىأرق ةيولالافراعملا ديصل هجوتىف اصلا فوصل | ىنمبهراث ؟ىل هلو ىظاراث كو
 اربالا اكسو دحاو زأو 4 ؟ىفءو هيلع هقاىسراتخما ىنلاوهو ةباوهلاءارعص ران كو

 دمدو تروح ردوه أملك هاك دنح ف ىوننم شتغي وهو ماظما عيا كارثأ ىلع بهذه
 ارم نيتلاوْئَدلا بنام باهذملا (شهاكدنح) هت ,.ه[فاندوخ نازا
 عب (تسيروغرد) ةوطملاىنمم ةرم اهلك (وفكماك )ا ده ىلع مدقتملاتدبلاىفوهآلا
 دايصلا سفن (دوخ)اذهدس (نازا رطل لاو نيسلاو ىراحاو ريدملاو قئاللا

 | فرطل بهاذ(ىنمملاو) ليلدلاه انعم ,لةرمدلامسا (فان) مدقتملا
 ةرساذه دعب مت ىرحلاو قئاللا ادهني تلا تاون .وةقيذللاىلوهو ىلا
 قولا مدقةمالعو مالا هيلع ىبتلارثأ ىلع لولسل اهرس هللا امس د لوب هنأك ل ياددل ىظلا
 هتفيم-ىلامالسلا هيلع هلعو اع ةئارىلاءدشرتلسةُخارو هلعالمةخان ىلا لوسولاو
 و ديسرىاكردماكت از رجال دبر هرودرك ماك رك شاك ذوح» ىوتنم هتاذىلا هسوتو

 م( ديبور)لاسلالاعجاررمش(وأ) ىتاورض عج [درك) ماهغتمالل (نوج)
 متن (ىاك)ةوطحلا لب نم (ماكتازإ) ىيك رت افصوسا لص قيرطلا عطقىنمةدبب رعلاءابلا
 0: ةاذها تعامل | لسو (ديسسر) دارملا نعمت دحولاءلاوةس رعلا فاكس
 كفذنا نيكف ىربك ةداعسر ىمظعة معن ثلاسال طصملا ىنلاة:سو ىتحلا لوسرلا مدق
 مرجالابلانو ابق رلسر هيلع هلا ىلسدب رط ثا ساذ اني ةمعتلا «ذهركش ىَذأ اذا كلاس
 رك نئاو ىاصت لوف بجوم ىلع هما يموهدا رمى لا لص: تاوطااو ةوطملا له نم
 ملسعلا ترو اذافرلهبرلام لع هلا هثرو لءاسج لمع نم مالا ءيلع ةوث بوم ىفدو مكس ديزألا

 ٠ اناىوب ريكرتملب تفرإو ىراثم لوغياذهلو معلا نمل 3
 ( ري)دادعالا لوالمسا (كي) باهذلايععردصم (تفر) جفا



 ..كب ب نمةبكسم (رتع) ةرسلا (فانإ) ةححئارلا مما (ىونإل ىلع ىتمجةرعلاءابلا ع
 ,ءةئاساا ىعمب (دص) ليضفتلا ا ةاداةيكرفلا اللا 9

 :غار ل ءالزتمباهذلا (ىعلا) ةول ةيمدجلا قاكلا عذب وى
 لزنمةثام نمل ضخأو ن->أ ماحس لولو هور ذالا معلا ةحارىفعالزتسرغسلا يني

 نرجو لمعلا نمل ضفأ لعل وب )لع ىهو ةدابع فاوطااو م ادال فاوطلا لحال و
 كدا 9 ىوتثم لوقي اذهارابولمهلاح .هللااةسدقاندأنأ ةدانعلا

 هييقءايلاو بلم امسا (لد)
 نيددول اق تسارءالشملاو

 :.هلاةئحدهاشبا امس .-الاباوبآ فراق بالاك قمل لا نامل ىعلا مسا
 ءابلا (وا) # تسيرهوك ناريزعابولخ-سوناي .٠ تسردناش را

 كاعبجارمءىنعم (تاثيااو) طئام (تسراود) باطملااةادأوْنو ةبحاسملاو قاصلاللا
 سدقع رشم (ىنعلا) رهوج (تييعومت) رخخعا مسا (ثلنس) ب باب (تسرد) ءافرعلا
 ةيهلالاراونالا علطموه ىذا بلعلا /ل تلد ؛ و فراعلارغ بط اخي هحورمهلا

 |ب«انرعلاو هئيدج ريف ىرتال طئاح

 (يرتنأ سم (و) ىقالاذ () دان
 -؟(ني) رجآلاو نبل نمم(تشرشل) تان ع

 نيت رهظيةروصىأق لهإ وانام بيغل لاه ءوبارتلاةأ 5
 عدو دويئلاعبك دتاشياس» ىر رشم كايلع ىلتبام وعما لاغيف اذده مهلا نيذا”الزها
 بيرل ةراشا مدا نياوناببلل ىه يل ادكنمةبكص (نك) يدوج ىابردرددوبنآشيا
 باصأغ 1) رولا مساوهو ا ةقراتاى ومب( رد نكي م «(دوس)

 اةفيطللا مهحاورأ |ملاعلا اذه دجوبو نلخت

 نيذلا نا مهقحف لبق رفا ةلج نم مهل بنو هركمملا
 اطال يفوتل اوأ:داعسلا !ىهو ىلا ةلساناىأ (ىنسال اان مهل تمس

 بط مهجودمامرك ايلعنأ (ىور) يلم ىعأ ىلا نوعفرمخال (نودعبسا + كئأ)



 (اهسيسح نوعمسنال) لوشيومادررج ماقق ةالسلا»
 مهو) «س ب ثوصسيسحلاواهنع مهداعب ىف ةغلابلل

 ةذقثلا (ربك الا عزفلامهزحجال) معتلاةياغ ون
 فارصف الارأ ضرالا ىف نمو تاوعسلا ق نمع زففروصلا ىف

 نيثنهم مهلبقتت (ةكئاللا مهاهتنو) توملا ذي وأرانلا ند
 ىواشي ىنهتاايندهلاىف (نر دعو تنكىذلا) لوقلابردتموهو مكباوتموب (مكموياذه)
 نتنيزا شيب ل ىوتشم لوغبوررعباهلوالزا مول تغب داع لان« خف

 الهنم (نتنيزا) مادق (شب) هدئتشا دريرب تشكر ارش 1 .٠
 تشكو نمىمم زا (تشكزا) الؤا (رتشسب) اومدق (مسئادك) دوحولا
 تانايثلا نم زسام ا لوسحماو ةهك اذلا مساس رعلا ابا تشن( رب) عرزلا ةيبرعلا فلكل
 | نودشرملاعاشملاو (ىنعملا) اوكم نعم (مشتاد) ءالعتسا ادا ةسرعلاءابلا متي )7
 لصحو ارمعاوم د ىفاسنالا دوحولاو أن اخي مهرو هولا ملا اذه مهدوجو مادق

 ةفيرششلا موحاو رأىنسي الوسحت اوذح|ابكرف أى عرزينأ لبقوروبحو رو رسلزالا ممل
 حاورالا ملاعو ةتبانلا نايعالا ىف ىنانالادوجول! اذهب سسلتتوحا ابشالا اعل قأتنأ لبق
 ةيضرملاامالارذياوعرزيواينفاوذه ىلا وأب نأ ليقرايتك ار ورساولصحواريثك اور مع
 تاوذب ةدوجول !ةداعلاوةلودللا نأ رد قا (نسدس دم (بت) مب راولوصح لاباونأ
 ةيلزالات ب انعلاىأ (ىتلا نم مهل تقيسنيذلاتا) (ىسفنالا فو) تايآلا ىتسحلاانم مسهل تحبس نيذما نا ىضتغم ىلع ىهلم مهنا دابعو ماعاطرثأو رع تسيل نبدشر لا يأشملا
 (اهسيس> نوعممتالن و دعبم) ةيلزالا انا !قبسران ؟نم قم ارهق مهج نم (اهعكئلوأ)
 مهيهاربو ةغسالفلا ةلدأر عدبلاوءاوهالا لهأ تالام سنس حو, رهقلا مه سيسحىأ
 ةئئمطملا (مهسفنأ ت مشاامف مو) ةعيبطلا ةءاطولايحلاو مهولاب وشما لوتس
 /ةفاضملا للا لوخ دو تان اعملاو تامشاكملاو تا دهاشملا نمةرضحلا ىلادهب وذدج اةثوكرم ا
 نودلاغ) ناب ريولا هجر ا ةنئمطلاس ثلا اهتبأا.ىلاعت هلوعب هللا هرتسسلا ىهو ملا ىلا
 م-هافلتتو) ىل الو نجلا فءالؤهلزالا ىف لفت هوفوهو ( ربك الاعازغلا مزمل
 لضقلاوةيؤرلاب (نودعوت ينك ىذملا يموباذه) لاصولاو لو دولابنو رشملا (ةكنتالملا
 قرهتلا نعنو دعبم ىنسحلا اثم مسهل تقيسنيالا ناىسأ اب تلعاذاف ةابملانيعب ىمحملا ىربكسحلا نيدلا مهغرب .ةرطاناجب ريل ةرشان ذثمويهوجوى ا عتالوغبلاوتلاو
 لبقو ماعلا ذهل مهئبحيلبق مهل ل صح لوصح ا دهر نيراعرلا ةرخآلا نوعوق مر اينالا

 هعوز

 (تودلاغ مهفنأ

 يشن مويو ىلاسعت هلو ةريا



 ميلا ارشل .(مئادتغم) ا
 دقت دشأ مهنادبأ ىلعمهحاورأ تمدقتو مهدوحو

 تل :مقاوشو رارسالا
 تروشم : .ىلخ داحارد ناك شرفا لام: ىادخ ندرك ترو ثم
 ندرك || تانج «ىل ثم قلل اداوعا ىف ةكئالملاعمةروشلا

 اًذاىيناةدسعافلاو ىيديلع تاخ دب عذإ نععَفر (تنرص) هنا ايتردقرصر د

 () بتال عج يمنداشنإ تاما شم (رد)ةءاكحلا تدان ىشاملا لصتلخد
 دوا ارم ف :دوحوم مهحاورأ ماعلا دك ةوخو ليقداشرالا ل هأ عباشمل (ىنملا) تح ىنعم

 مهرذب ل يقو ةريثك راما لزالا(فاور مبىرتشتعلا مهدوجوفح ورلا عفن بقو ىهلالا

 مهدوحور حبب ةيغيتمل ةايحل اولد حتتوحو رش مخبر مواوصحتارذخا لاعالار
0 

 ىناةكئاللل بر لاقذا) دمابرك ذاوةرمبلاةروسرئاوأ كات

 بحالات نلالح ىهنامداوهو اهف ىاكح أ ذيقنن
 لبق مهرومأ ىف ةرواشملا قب رماني اللطيف

 ةيهلالا ةردملارحب ف ةفرغتسم نيكل ل !ءاياوالا نيدشرملاحاورأو ىهتنااولعاوءدةبنأ

 هد دز ىلبتخ هيف كئالمرب م ددشىناعئاملئالمنوح إف ىرثم مهموةل ىلا
 مسا (ثابتخ) ىلع تعمم.( 1 و (مسا (نآ) ليلعتةادا (نوح)

 سب وايهفدسفي ايف رعتشأ ) ةكئاللاتلاتانو (ينلا) موللا نعةب انكر غصتلا

 هدادعتساو لماك لك معجاسلبا انئانايع الانم تب رش ءاغلملاداعالنيعنأم (مامدلا

 مالكو فورح بيك البارهغس مسهمول ناكو مهومالىأ يضخ ريغسةكاللا ضي رع لسع
 ىف ةكسئالا ا مالك ار حاور هرأوتابعأ ةلاكم هنوكى لا ةراشاءاز تسلل انمطتما طي باوص

 نونقحلاءاؤعلا تلاق (هيدنت) قأيسامهيلعسقو ةظوفلم تاكو فورحي سيل مهن
 ىوةمدوم نةنيل ةيمألا تاق تلا هذهتنا نقال لوقا اذهب هنكمالمهتل طنا مو



 ٍ فسويان ديس لوف نع انبرءاكح اك !هتربنالوءوسلا,:رامالا ا:#فنأر كم رمأنالف ةبكم انتلبج

 هللا يفوت وهف هلم هن لمع لك تاوفرمحرامالا رداقرا ارضنا نوفر 3
0 

 قانا و قروحرامالا وُ ته ضوزملا ظفح نمكلذفاشم
 تحرم 0 1 .انم ىف لاقوةفاللتاو ةبدوعلاب
 لفات نالف ةفالملار ارسسوهو لع «ةكس اللل سول مظص سما دادعتسا انيفنا ل«لو هس دخ نع
 او رظن مهنالةيآلا اهف دسغي نم اجذ لمعت أ اولاقامتاو اهلط ف عنو ةداعسلا هاله نع
 ءانعلا نم قولخملاه دس توكل ىف ينل ارظنلااو د ها كف حورلا زن لبق مداادسج ىلا
 ارسانءلادادخا بيكر تنم فونت ىتلا ةيعبسلاوةىهلاو ب .رشبا!تام-ةذاضتملا ةعبرالا]

 اذهرهلاوحأ ايلعاوسا فود, 5 :عابسلاوتاناويحلاداجأ فاهودهاماك
 بيغ ىملا لهأل نوكي توكل ئاو سملاررظننا: الاتلايبغنوكنامغناو مومح ىف ايبغنوكيال

 ىلاصت لقاك ىئاسورلاركتلابتايتوكلملاوةكترلاإ مها شيق قوكلللارظنلابر ظني مانسو
 توكلمىفاورظن لوأ) ىلاعتلانو (ضرآلاوتاردخلاتوكلم مهاراىرتالذكو)
 ةداهشةكناللل نوكلملانا بع نركيالذثن. ف١ (ضرالاو تاوعسلا
 .اهشل املاع نم ةروص نان الا ىف نآوةر يضل تل: ىلاىقرتلا مهل سيلو بيغ
 االارونلا ضف لوبقل هاد تمآَمو بو طن ع ووكسحللا ببغلالاع نع

 ماع مقرتي هتبسوصخوةعداتلارسسن و توكل اوهو بيغلاملاعىلا ةداهشلالاع نم قرت
 1ث و بيغلا ب غوهو تومظعل اوتو ربأالاع ىلاتوكململا
 بيلا راعوم) ىلا عقلاني راع لان الخ ىف نوكيف لالملاولامجلاراو اوبأةعباتلا
 سو 0 امحأ يف عرمظالا اهلا

 2 نجاد ريتواتيق راس ع شفن ف ءافلفلا
 رسولا انسّدق لوقيهنأكى عب يد لكن محاد فام سفنو شرعلا سفن لكل ا سفنو
 جرام دوجو*ىجيلبت تانئاكسلا شوةنعسيجرارسأ ىلعاوعلملا ةقيقملا عاشمحاو را
 لوغينهيلعاوملطامدمإع رشاذولو نوه ديةتودوجول تانثاكللا عمومج



 (هول

 دئاونمجنيعضولا ف (رتشي) يدا هددت[ [ادزاغتسب هه داءديدناوبك الف از
 اناويك كالفالا لبق اغلا ىأ أرو(ىنعلا) زيخلا مسا (تانإلاوأ اوأ أر( اه ديد) نم ىنعمب (رنا )امد

 زانت نمل صحبياماو أر كأ ريغ بحل ابقار وأم آو هتيساو هنغيقحاوأر ىأل حزوهو
 مهمالاهمرهظبساماوذرعو ءايشالاتايهاماولعو هلصأ نمثل كح ورذاودها ثىنعي بحلا
 فرع( ) ") عدزئرستر الجو ءابسق »م ةديتركنرارب طوفامددإط ىوتم
 (هلدب)ءالعتساءادا ةرعلا ءابلا عت( 0 0

 ةزيصنلا ىلعاوب رشو بلقو غام الب ركسفلا
 ركما!نكميف ,ليقتأف لزالا ىف هترصنومتنر اري اي هشلا

 اضل تامدفقلا تي 0

 رزةكدرح « 22 قوثم قلطاولاةيسنا يؤ
 مسالا لماتلاركفن ارك حاصلا يمال ةمالع هيقءانلا(تركف) بدو ث لح لكشم
 (نيز)ليلطتةادا كنج ) ىلا ةياكس (دوو) نم ىح.(نا) ريغ“ .اتلايةركسةلاوركسفلا

 بارءالايهتديقىأ باكا تلكش حاس ١ ىفلاق ( لكس ثمل انه نم ىنعمنيزا نم ةفغخم
 نمر اذه نماديعب لهأوناعأ ناك ال لبغتسملاو ىضاملا نمتوكس ةركد تقلا نال (ىنعلا)

 :ةدرصجلا حاورالا نأب لاكش االو لاكشالا لحار وسهم لب ةةسسملاو ىغاسلا ديف
 نسيمديد ٠ اركب ارهذت قترجدنإو ىوتثم زركسشلاو ل بعتملاوى شالا
 رع يةادا )بشن فرح (نوجإ)اوأ .ًاربعج انهو نيعلا(هدب د) كار في زو مصصتاكز ا

 .) لوعفملا ادا نيعضوملا ف(ار) عمىنعم(اي) لك ىنعمءارلانوكسو اهلا عتب.
 هلناك ام لكأ وأ اب نمل غزلا(فيز) دعم(ناك )
 هودهاش يك البو ه ىذا ىنعلا لاء ءايسشالا نم لاوحالابف هذملا تعي فيك الرد
 متم فلاوعبا انا ةراعتلاسأ ى ءامدمماوأرىأ هو دهالغْزلا ف. زلاو عيا يدعم لبقو

 نا تملخزارشبب طا ىوشم لاق هترظ لي ءوأرىذلا ف عرش

 فى ىو 7



 كيلا

 عمجلاةادااهو ٍتنعااروكتا(اهروكنا) نمىنعج(زا)الوأ(رتثبب) «اهروشهدوتو
 يا (اهم) ايش عجاواك !(مدروخإ)

 الخ لبفاوأرو(ىنملاعمجلاةادااهوركسلا نم ةمدمدلاوهروش (اعروش) اورأ

 يش لك دوجو مدعلالاع ف مهواودهاشو هران آوئشلك مانت لال روهظ لبق مدعل اع
 أوحتلر اركسو ةمدمداورمأ ا واورأو بارشلا بنعلا ةقلخ لم وبرثو بنعلا ف بارما !اوأر
 قلخيت أل بق نماجانركس هب ةمادم ب مارك ذىلعانبرش_« رعشضراغلانبالااذ ها
 ةيقرلقل (رد) م قدتني سعت عامتردو ىددتنسب مركزوةردإل كوم مركلا
 000 دشرة سراقلا قالا عب( مرك)

 ٠ شومعرج نآشدارودرحلخنيا» ىواثم ةلسبسةبب رغلامولءلاءذه موملعل
 (ناش)برشلا(شن) بارشلا نمح دفن افق اموه هعرج) م« شوب تن رز كاشدو>زا
 (ىنعلا] سمالاو ةيطغتلا شوب و يهريذ بهل تو عن شاق مسأ( شوب تخبر ز) مهى
 سالمهدوج نمءاسلاو مهين ةيغب نأ كراش ةعزج برا مهر ودنملغلا اذه

 دعب م مهلضفو مهدوج ةطساوو بيد دحووةتحاروتلاو زا عنا عامثلا وأ تنير
 ىراثم لاقفءاسح ا لاع ىفوه داو

 ليلعتلل (توح) هك دار ودود عما
 0 ةيراملاةادا[ مه)نيتثا(ود) كغ (ىشس ءالؤه نم ىنعب اهنيازا ريدة: (اهي ناز

 اثم ع رك نم عمجع راضمب لعن(

 اذمو فل ةئاقسارركيترشا ردوا فرصتلا ةهجنمهللا مهاطءأ ال ترظتاذاو

 .ر مظعالاحورلاو هوم دحاو حاورالا ةقتيقح نا ىلع بذي
 لا ةروس ىف ىلاعتهقلا لاق بنا دبأ دده ةرابتء ا. نيعتل

 ءامنا بسنلاةوخانا لعا مالعالا ءالعلا تلات (هيبن 3
 تلا بلس اهةطنأشنءنيدلاةوخا كا ذكسف ا دحاو ايل -ةقطنلا اثنم
 | نيروذلاب رونلا لس هتبل بولقلا هوجو نع ةيرشنلاراتسا بج عذر مهب تاذحال ءانلاعت
 ةتان نونا مالسلا هيلع لات ةدح او س فنك او ربصإل بلقلاةنز ور



 اهلا

 نركيىنعع(دشابهدروك )ءالعتساةادا(ر) يتاشدايدتإ هدرواد دعرد « تاشدادعا
 لاثكر هااتلا ىف مهددعو(ىملا) بئاغلارمعش نيعضوملا ىف (تاشو)ءاوهلا مسا .((داي) هىفا
 ءاوهكل ذكر لا قجاومالا ددعءاوهلا ناك ىنعيددملا ىلام-ميىفأ ءاوهلانرمعلاج وم
 موتا اصاب رانغلا راك جيلا نر ؤدتع ايرلاةدارالا

 م ىنحلابلا مهدات, لخالرهاظلا :7 مركو
 هج قرتمم# ىوتثم لاتىنعلا اذهةدانالو رصيد ربل جارمأ هوم زال
 دارملاوسعشلا ما (باتف1) راصونعم(دش) م1 عادا زور نوردرد هج .باق

 جاو رالا تعم '(انب )قيد ةقملامهدادنلا اورالا حورو زئاقلاة قرت

 قادتعتيو اهرتغمراسحاو رالا سعمالث.(ىدلا) ةوكسعلا(نزور)لخاديف(نوردرد)
 دش كت اورب تسايدوح ىراد صرفرب انوا ىونم هحو ىلع نا دبالا وك لخاد

 باطشلاهيف'ايلأودكةىنععرا دنان(ىراد) ز يلعن هادا (نوح) تكة ردنادبا بوسع
 (ينعلا)الاذر (هكنناو) نونتلابةدحاو (تكم) سك يعمي 5

 اذاامأو جراما ىفاهلريظنالو:ددعتمر ةدحاو ىهاهارتسعشلا صرخ ىلا تراظ

 اذ سمالا نال انار ةدّدعتم نوكتنا علي ةركشاىأ زورا نمسا اهراؤا لا رقت
 نءمزلبالو ةددعتم»رهاظمتاغجلاوعافال اهنع يو دحاو. تاذلا بع ىلا هتهللاتااك

 نادبالادّرمت ىلارهاظلا فرظناذا[ن ادبالا ومر اص ىذلا كل اذوهتاذدّدعتءرهاظمددعت
 ا وليثلا نمولذعالو ةدّدعتمحاورالا لوي
 و /| ملسو هيام هللا ىلس هلق قل[ كرمخصلا مءاملا ىف ىو را ث يدار

 نا هلك قكششا هنيع تش اناو هاك كتشا هسأر ىكشش ا ناد اول حك
 قاويححورردهفرغت ىوتلم لوقياذهلوةيتاوبحلا,هئاةبو ةيئاسنالاةيتراةوسومدع
 (ىنعلا)نوكست همة رعلا«ابلا مي نيعضولا ىف (دون) هدويفأسناحوردحآر سفنهدوإ
 5 لن نولكسو قانالاحو رلااأوفاوي .أاعورلا ىفنوكي ددعتلاوةفرغتلا

 ىلعلا .عسم هللا مسا نال ةيناثالا .ةيقللاةروهوهرلاهلانا عا( 0

 ناذلا مد هتءوهو اهرهاظمو ةبهلالا هبتارمر ووطبعا فر ةوهرءامع الاعسج

 |م-الا اذ ملف هبنارم ب اخ زمحتمر اهلكر عا .ءاظل ا ىلعم دقمهرهظف ءامسالا ف ىلع ةبترلاو
 "مسالا نمدحاو لل ىهتاذروىطرابشعانارابتعااممالا نمهريغىلاة يسلب ىنهلالا
 اذهرهظم هاك اهرها ظمنوكتزوالابف ةيولالا ةبترلاثيح.نءاهلك اول ملا شارابشتعاو
 راني علا قود ةعنالو هيفةرثك الدحاوئثدوجولا فرهظلاو رهاظلا نال مظءالامسالا



 .نما
 ىتلاقيناسأ سل ها ال يس ورا زئاحن؛تماذح تعال

 اسورتأك هاوس قاسنالا مالا وزان يثرجولك اضبأ اه اورأن تلمسالرهظميع
 اعلا ىعكاذفو اهءزاولاه ءزاولو ةغيذملا كرو ءاهروسوايناويحو أايرص:ءوأأ

 لفملا اعرو لن لوف ءزفقين نالا ةعيقملارو مظل قال ءأ دتعرببكلا نان الابز هلا
 ناكنبأ هلأسنيح فارعألا لاو واهباوملو ةبئامعا ةترللةيلاجا:روصوهىدلا“ لالا

 هيل ات كل ذاءاوه هالو ءاوهدر اء 3
 قايةروصال لقعلاهتل قلخ املأ هلو هديأاك ل شل دارأو يرو

 ةروصلاو ةيلكل ىلويهلاوةعيبألا ةروصوفو اهرمغو ةبكل هلال انلاسوغتلاولومتعلا
 هللابتسكتأ هللا مسي ةطقنانا ستي طخ ىف ىلءانديسس لوق» ديوي اك ةيكرملاوةطيدلا ةيهجلا
 عببسلا اره انو ىسركلانأو ضرحلانأو طوفحملاح والااناو بقل ناو هيف تطرف ىذقلا

 ىندتوتب رشا ملاع ىلا جرود دحولا ىلحت نحمر الع طخ ءانث !ىف اص ناىلانوضراالاو
 هاه- -الا ماكح تحت هراهشتاو قعود .افاقار ألا تعمع رشف ةرثكلا مس وحلاه

 | نمىذلاثلانلارفسلا «نلذونا دوحوملاحتجخقكرست نا تسال ماكل نان الاليق اذفو

 /ثالنلا بئارملا نمنيغبلا وح هل سيع وول كمت ةَسلاآَمَمه دنعوق محا, قلما ىلا قملا
 اذهلوةدحاو سفنكنوُسْول رست ماعا انهت ماعاذأت صو هغلا ىلع ىرعصبت دواد ىهتنا

 ((مدركم) كدارو»دركتزكر*قرتأ» ةد« هرو يلع شروح هكدوجإ» ىرتملوغي
 وطول شرد( نمل ىلاعت حلا ىلاعمجار رمعش( هأ) لمشيالوتعبلابقتسا ف نلعف

 نا سو هيلعهللا ىف سهلاتال ةراشاا ذهو تفر ,لك قرتغب
 ءأطخأ نمو ىدتهارؤتلا :نم هباصأ نذ هروننم م_ماع شرم ةدلط ىف ىلا قلخا 0

 © لاج كاز ىلا فصر موكنات .« للم راكبا ىرشم لشد
 (قاع) لوقا )ع ركب) ف ح( 00 رطعو ا ذمادا ى ) هرمه ىأ)الزا (يانك)

 م 0 ار اناتطتردسورت
 | لوف أ تح انام لاللاو ةمآسلا د ل1رتانا ذه تاعناة لوي تيبلا اذه فو بوب لا هور تلا

 دره و« والاخ لاحد اردو ىرج 0

 بوبحلا ىلاميجارربهخ(وا )أب ال(هان) تن ايبلا ف (تايرد) «والاخ



 الل
 سواد عمو (ىنعملا) م اهفتساءادا(تبج) نيل اعلا نملك ىنعج(ملاعودره) نيم وللا ىف
 تلقو تمهغتسانافطاملالاو فورا هلام عال اياللامل اكل اذ نم داولاغ

 ةطغن ل الا نمدارملا نوكسف ةسّدقلا ةرضللا ك

 ةطقنسكعنمابلاو رهاظلاو :رخآلاو ين دلا نانةسيهلالا
 تب اولا فقدمت, نوكسعلاو لالالالا ةب رمل اوهش زي ةملارثك ١نا لءاو تالا

 3 ىواشم لوةياذواو وه دخ نمهلاخ لت دماو هلا نم اديدق دخ نوكسلا
 |ليلمتةادا(هكنوح) مب متدفاك دكر هاودم ىطن «ممزم دش وع لارا
 محارمه نيشلاو عللاوهو (شوخ) نمىنعمب (ا) ماكشلاةاداانا ىنهينوتلا نوكسو
 نآلا بلطي (دهاومجم) لوغأ ىعجانهو ب رشأ ىممب (مين) سغن (مد) بويحملا ىلا

 ىأاشانا برشاال (ىعلا) و ديىعع (ممت) ققشتي ىأ قشا
 |قةتينا نينا ىطتل|باطي ةفلطلاهتدحو نعامالكماكتاو بو

 | نيعتلابحوم ندبلاو ةرمكسلاو نيعتلا ىف ىذتم:ةقلطملا :دحولانا هتاعو هقْرِعو ىدوجو
 ةد حولا ةطقن نكسحلو :رثكل او زيعتلاةلازا ىشتغب : دحولاةطغن نم ماكستلاوةرثكسلاو
 تاوذديشوردببلاب اههش اتاوكو تاقِملارءامسالا تاب وبح عم اوك ر اتعاب
 سي وخرا نورفا « مثوخ نمرت/ن يردن قالو موزبح »لو ىوشم .لافمالغلابتانئاكلا
 ةدصحرلاهبنءابلاو ةفلام.اوهورزااَكير) ينتاك (رصح) جمثكيمك دأب
 تديشكسم (مدك ) نوران ءةفتضعتةيو'(تورع) ىدار (مثوخ) ردببلا (نصرخ)

 بدعحادوجولا ةطغن لامن نمهدوجو فم دح أ لك (ىنعملا) بعسا ىأ ب صسلاو را ىن

 بحر ةيملالا ءوهلاردس ىفالم لئمانأ لوب اذهاو تايلهتلا نم عرش ىفرتو تايلتلاب
 9 مالا لبس ب عسا لالخ ىذن اس اب ضارولاسا

 تياكح ئنهمرب رعت ندش تسال ةمعثلا نمرر رسءهيانأ اعف ركسش أ ىتح ىرادمم
 |مه-11عامسا يغرم دع نا اذسع يت .رهاط تروس عامبساي عمتسم بم بنا

 /ىنا.همريرغتانط رقياكملاةرو روت مسعبمعو مهلبم بيس ةباكم ا قئاقحو فاعم
 ن تاسالاه لسه هرم هللا سدق ل مشل ةياكسملا روسنا نه ل جالانءرسو اكمل

 مدرس ضرفكلا عوكل ه تدتتورالتركدادبا اك زف ىوثم لاقغ
 بوبا ىلا عجإر الاذ (هكدا) عدي معن شدك نع (دراذك ) ىتمىتسعم (5)

 الت( تبيتتنك ضر قئامحاوىفاعملا ىلا عمجارالاذ( 2
 .ذهلوفأ تح راؤ الاو» 5 .اضالا طو.ةموهىذ 0

 تدشمتس

 ريرقت



 ل فريش ةياطراالا
 00 ا مهلوقعو مهءوهخ
 سانا لون مأ انام ثاعم ن خنهلوقب و مكلومعر دق ىلعال مهلوقءردق ىلع سانلا
 3 ٌةيهلالا ةمكمحلا نا كلذلعو مهلوةمر دقىلع ساشلا ملكنو مولزاتم
 ىضتقاناو ةروصلا هلري 00

 ضعت ىقو ةينا دحولا جول اًدسا هلعجتوءايشالا شوغنر ءظن ضعب فاه
 طسابلاوثعابلا هوسا مكح اهّدع ضعد فو نط أ او ضد أملا ه-ا ىضتم

 تاناكم او طافلالا ىت ممولغرح نءنوجرخ ضعن ف ءايلوالارءايدنالا لاوحأ كاك

 نوم شعب قو فا علارصمجو ثور مهنوألا جور عض ب قوونعلاهجواهيودسي و
 8 وتم هوانا أر د رقل يشل

 اراس(دش)بب رمللةراشامسا(نبا) يرككياج ل دافرار
 فال عقر فارسكإ[ 7 (لد) لص رسخت ءادا (ار) البرك

 باقل ارحبمجو ىلء ناعما طب ر بس ناكىذلا حم[ نامزل ديه ىف( ىنملا) ريغ ىف

 بدأ سندا ءظفوملا: تر هرم قاملا امته ريما

 نسا مب ال
 ل (يعملا) لغسل رت (شورف) لاذ 0 0

 قال غسأ صاخادر لاو ركفلا كلذ فو»اقنام فال فولا ةصق بناج ىلا عمستسلا
 (دمآ) ملام فسور هاسفانآىوس . لامءنيزنتفر زاب دءامزال» ىوتثم هقاع

 (متاسفا) اذهنمىنعج (نيز) باهذلاىمم (فر) ءاروو فلخىنعم (زاب) ىنأىئعمب
 بهار لاقل لهن معجرتنأ مزل (ىنممملا) لجالوعم (رهب) ةباكملاوةصقلا مع
 5 0 ادئيمتروصت[قوصإ# ىوننم هلا فصتنأ لجالق وصلا .:انلا

 تح نعمت ١ ىان) ثم نع( ومعه ) نظنالىعج( رادثبم) يب ريوموزوحراق اينالغمط
 | ىرمسلانء ,«ىورلب فو علا سابو رولا ىفو هلا نمدارملانا نظن الزي زمان (ىنعلا) ك#

 نامتكو ىرعهلا رن لاقفوصتلا ن نع هنأ ومانلا ىف سو هيلع هتلاىلس يتلا تي أراها
 لاقو ةبناسفنلا الع ىئالتبو ةينانالاللاعمدبف لعمضي, دوا دش



 ا4نفز

 جورمنافودنلا ىرير م ادحو أ لاتوانملاؤارهاط قلما ةب ور اما فوصتلا ىلبشلا

 فوصتلا نأ تلعاذاانالوم ةرشح لومي اذسهلو ىتسقلخ لك فلو دلاو ىفدقلخ لكن
 ةبترم نم ظن خأتم ىنمىلاو لاف الاكسس بيب لاو زوحلاب :

 "ايلوالاناطاسل لوف الو بيب اا وز ومل نان
 (نمسج) (رتكرم اوجد دتزكد ورك « ىسركاتءارو وزو باممسج

 طرشلاتاودا نم ةيمهقل فاك تغب( ركز سلا ادا ام نأغ 2
 اذهىنعم (نز)ةيردصالهبخءابلاو لحرلا مسادرم(ىدرم)تنأىنةمباطملاةادا (وت)
 : او غارفلا ىنعموه ىذلا نش ذكنم (رذك ) ف نع( رد)نيئيشلا( زج ود)
 ناا.نتروسواندوجووهلثملا ف بيبزلاو زوما ىدنواب (ىنعما) كلنع ل خو غرفاىأ مالا
 ةدهاجلا الاامهمغارشلا نوكيألو مسملايديفتااوةروصلا ن مغ رفاو نم لخالرتتك

 ةدهاجد اهلا ىح كرابلانيههاديعلات(هداهج ها فاودهامو) ىلاعت هلا لاق

 هعوجر نيح لا لسو هيلعهتلا ىف ىتلا نع (ىورو) ربك الاداهماوهوىوهلاو سمتلا
 لاقربكسسالاداهإاامواولاةربك الاداه 11 ىلارغسالا دولا نمانعحرر انكلاداهس نم
 كلتلصحو ةروصلا نمولل دوجو نم تلج تدهاجاذ١كنا ملعار ىسهتا سفنلا :دهامم

 | ماردكب» ىحمارك اىردكنردباورو يي يوثم لوغباذهاو ىلاعت هنا نمت
 نونا (ىرذكن) لرشلاتاوداىينيهيئلاركل ا نم ةففخم (دو) «قبطةزاارتع
 اهنثنأغرفتلناىأ باطغإاهبءايلاوةرلختلاوغارمااوهر تش ذكن كردكو ىفتلاءادا

 ةيؤرنءةيلضتلا فتنأ نكن نات راَس ف ىعم ىهىناا ةيفرظلاةادا[ردلا) هبلع لغد
 عراشملعن(ارذكت)لصحهئاذ (قمارك ا) وهو قأيامثلل هدعالةروسلاودوجولا
 م ةراملا ماللا ىنعم( [سم) ناب انو ,قحلا مارك ىلا عج ارت: هت هعافرك تعج

 ديقنمثنأغرفتلاذاو (ىعلاو) قابطاةعت (قبمل هن) ىلع ىنعع )2 باطللاةادا

 مارك ١كلل ه> تغَرف نان هتايانعو قم ا مارك اوهو قأبسام كل ل سحال مسخ اوةروسلا

 : ا ةعس: ىلع همارك او قا تاءانع كفرت ناوهو قأحا
 ل ه ارنا !تروصنوتك اونشبإل ىوتثم لومي رسل اذهلو ةوفصااو:دحولا

 هلافا (ارهنافازنآلا(نونك ا) عمساىنم رمل عن(ونشن) جارغاد نك ادجك راني
 هينتو ما (نه) ار دتسالا اه انعم نك-اىنعم (كلبل) صيصخأارو ثي دملاوةراكد لا
 لعقا هانممرمأ لعف (نك) ديعت (ادج) نيتلا مسا ةرسراخل !فاكسلا عتشب(دك )نم ىنعمب(ا)
 مما نكسو ةفاظنا امهسد ةياكسلا ةروسنآلا عما (ىنعلا) هريغو عمقلاوبح ا (ارناد)

 ىناعل ارردطةتل او ىسقننالا ىلع ىقاذآلا سفو ةص>ةصقلا نملخو وحلا نم نعتلا ةفرغ هبا



 ثدركم

 اذن

 اذه يتدوم 2 وارهعج دوعت مداخ ندرك مارتلا لي للا ةةىفوصا اةباكح ىلا عجرم
 كلذنع فلنا هتءاراوماعطالاو قلارة مدخلا, ةهيالدوعتلامداحلا مازتلا ناسف
 ىعم(تآ) م ديسررخابرطودجوردنوح « دقت نا فوسنا ةةلحإلا ىواثم
 0 لوول ىنهعنديسرنم (ديسر)ةفرظاةادا(رد) طرشااةادا(هكتوح) اذ
 .هيفو برطا اودحولا ىف ةباّلاتغاب و تلسواتنيديغتىلاةيفوصلا كالت عام ةمقاح (ىنعلا)
 «دامومرع درو تاو ل ىوشم ىئامورلا برطلاودجولا ةيفوصال مزاللا نال هيدا
 لجال (رم) اواجنعع (تدرواس) ماءطرشض-ام (تاوخ) 4 نامزداوا درك دايدعج زا
 يي لأسورك 2 (دركا) ةميهلا نع (هعجزا) رثاملاوهو (نامبم)
 انسقاندانأ (هدنت) :هيهلا نعل أسو رك ذتنامزلا لاذ فو ماعطنا اونأ فو كارفادلا
 ةءرولارك ذنىفو ةءاطللةو غلا ىلعةرثلا لب ةوهشلا ل العا السلا ماعط نوكيالثا هريس للا

 رخاردك ارمداخ تنك ف ىرتنم لمجال دايعللاببسو ةط_ءاونوكي ىذملا كرادتنا
 مداشلل لوعفل!ةاداار(ارمداخ) لاق (تذك 5 م وجواهر عنك ت سار ءاورإ

 (نك) اسيةتسم(تسار) ل بطسالا نعم نع ور "الل بهذا رنءعرمأ ل عفورب( وريرختا )
 ىذلا مداشلل فو كلارفالالاق (ىنبا ىنبكا) م «نلل( و١ نيتلا (هاك)لجال( رز مالم“
 ريم ك او نيستلا ةم 011 ا وج ل مدلل اقل بصأ

 !ئارش وانا صحو تركب نأ طرشم داما (هيبتتز
 "تاورو رم مداخرهن' ابلوالاو«اسسنالا بنا ىف هرابتعاالىذلا

 اعورشم د كنا عاونأ فرشأ أوهاذهومدخ مدخن مو مهمداخ مولا د

 ةداعسلا نكسحلو مدام اوهفا هركمدخالاو مخ هسفنتظغانا سنا ظلشتءدخا

 ىرينا لسجال ءابرلا ضرغلوأ ايئادلا ل>الهتم دخن عوبو رجالا نممداةلاول ئالو مداشلل
 حالفالو هلأ لاذ _ىفهنم دنع نووي .:ءنولومي وأ مداخ ا قلخلاو أ

 ميدقزاو تسنتفكنوزفادح نبا لو>التغك ىوتثم ةوغ.انالوموا
 هدا وتعب (توزفا)ماهغتساةادا(هج زاذه(نبا) لاق (تنك) م تانمراك اهراك نبا
 ىل:اقوسال بانك !مداحلا لاق (يعملا) عملا ةادااهررءفلاوب .هراكذا (اهراكت 0

 ةيوس تام دلاو فراسعملا هذه مايالا يدق ن ءدئازلا مالك !ذيهامهتئبالا ةوذألو لوححال
 نمبدالاو فو هتلاقي رطنا. ةياكملا هذه. هرسهقا سدقدارأ (يبنت) ىراكىهو "ىف
 يموواهمداخو اه دقتءاوءاشت احلي رطز هين ذارفاسلا قوصلاو مداخل نال

 ةنرؤ م ىف :ءوتوكسلاو ريصلا عزالب و ىنعب الامم ملك بال نازارتحالايىعس مهأ
 اهءداخ نمىأر أرو.اةناخ ىلا فوصقأاذا< ارخآه بت هبفو عيسألاو ,ليلهتا ايل غتشي وه



 عجاررمش يشلاو رمش (وح) لاذ 0 لا ص هت 2
 (لرخ) لاذو نعم تآدكمريدغت (ناك) لأى عم تسضغو نم ىنهءزا(تن ةرا) رمتا ىلا

 نبا (تس) هائسا (ائادند) ربملا ةادا تسلوءره (تسريب) ريغصتلهيف فاكلا
 ةئيلءانساو مره هتالدمعطأ م الو هليتسادللا هذه عش !!مداشلا فوصلا لاق (ينملا)

 نيالوحالتةك 9 ىوتمم هقحف [سالادحأ لكرظ نأىلءهيبشتهيفو ةةيعش وخر
 دم (اهم) تنألوذتام (يوكمدج) ياهيترنادزوبانمزا م اهموركس#+
 فلأ ةرذزمهلاةلامابىاةيسراغلاب*ادنلا فرح نالءا شل هادا آوريبكلا نعم !ارشكت
 انبا) نواعتي عمرك ذم عج عراضم مف (ديز وم ) انهاك ةماكلارخ قانةدودسءأ
 لوح القول مدالا لات( ىنعلا) 5 0 «راشامسا نبا (اهتن

 ِِ تتقورأ) و سيب سدي هنورفب
 0 (ششنالاب) مرترستب رتب
 اي شي (شيش) عموم (هل) كح (لرف) مدقتلارللاىلا عار ريمغ
 ار مدقم ىنعع والا :-رعلاةآلآ ع < ةناشاو ةبسرافلا ايار 54

 شا دبع أن ةيناشلا هوك ةبمؤاشلا, اك اي أ ىناثلا عارصملا ىلا ةفورمصم
 ىرقلاى عجانه نكلو لبثتلاو دئاعملاءانعم (ليثم) ءاودلاميما (ىوراد) كوالا
 (ىتعملا) ةحارجلاى (شد) ىلا ف اضم روظلا نهب عما ءالمتساءادا 6 ]

 هسلج ضوأ هرهظ َ

 0 يد لة ةولا
 تنكح 3 0 ارخكلوحالثهك وو ىوتنم
 ادا 6 ةمكسحلا لئاقارءريد فت فوذبغ »ا دنلا فرحو ىداشم ىبك فسو رافع

 :أدلا (يزمص)ا أ ا أنعم مأرفاسمناموم (متامود) باطما

 لاو ةمكسملارئاإقوسا مداها (ىسعلا)
 شرخ راد تامه تهه اميزادل تروتار جو قوم



 هلأ

 انيراوامشيوخو)اثحور (امناج) من (تسه) اهضعوم (شيرزا) اوبهذ
 تح وشم اثدي رقواتحو ررخاسملا من نيضاراتد لعن ماوبهذ مهل (يءلا)
 تاركا (شك) ميرال » عري نكيلوهد شاك
 (مركريس) طعاىنمءلادلارسكب (هد) ةئاميئدع رامخلاى لا
 زلا ىمعريس نوكي نأ انه نكمي نكساو ةرارملا قلطم ةيسرافلا فاكلا 3

 ءوتلءابلا (هتفركي) كلن (ويزا) ماقلا ىندعمركو ىلمالاهانعب نوكينأ نا
 نال باذكلامداشلا قوملا لاق (ىنعلا) ءايملاىنعم (مرت) كسءيعم :ركو
 كلر از ابكا لا: طعأ لايت ألا بجو صر ما اوعي ةميهلا ةسير :لجالقداسنا

 يق تيس طرفا سابقا الو لود الراكسملا مداقللا هل لات
 1 وفا اولا ثب دعبل هرف أسم. تاتا زامل ودنا نازح اةسدقاندافأ
 هوضغبتف فيضألاو ذاك المالسلا ءلع
 نم: كئافالهنا لعب ومدنتالكا انهي قفراه ليما ةنوهورخ آه بنت ءيقو هلا ءذغنأ

 . نكماك رك ونوجردناتغك 9ع وشم بث لكر شاي ه فن لج وزلاوىإلاو
 نيمضولاف (نك) صقنا عب ليشفتْادأرث"(رثكإ ) 4 نكءاوك نعسنإ لوحال
 قوش تأ مداشلا قوما لاق (ىنعلا) ريضقلا انعم _(هانوك) لغغ ا ىنمعرمأ ل عف

 جات! الىفالءرصق مالكللا اذههتلا انوار تال قولا مدام الاناليلن نتلاربع ل ١
 ىرتثم هريغو صالخالان ابعا |لوبغل ةبجوملا بابسالا, عسب رأى لعب مالكلا

 (شياج) يلشخ الاعىو يري دردورو ٠ كدب واللسزا بورارشبامغك »ف
 (بود) هناكعاىأ لوعت اًةادا (اد) ناكملاوهىاجلاو رامحلا ىلا عمجار ريمذتيشلا

 نم (لسزا) سينكنلاو ةساكحلاو ةسنكملا ىهربو راب ىو بو رو ةبجا هللءابلا
 انعم () طرثلا ومب رك نمةفغخم (رو) رعبلا ةيسرافلاءابلا مشب (لشب) رع
 (اثغ) بارت (الاخ) هيلع (ىرر) مراوؤرأى عب 'ارارسكب (زير) كوابما
 تاورعبل ور يراسل لعن | ارركمرامسيل ةياعر وسلا لاقو (ىعلا) ساب
 الرادنو يفاوعلا قرظتلا لع هيمنت هيف فشانلا بازتا نمل ورا يابس حان
 لهأ لوسراب .ه نك لوح الردي ىأ لوح ال ده ىو ةنملا معتل ةيحول لامعالا

 (لوسرا) عفان ءرعفلاوهوتدركنمرمأ لعن( نك بال مسا (ردي) م وضموك رثك |
 مالك (نمس) 0 ) صقنا (رثك) عيوعم“ابلا
 عمو هتىأ لوحلارعفاىنأإبةرذالو لوحال دات لوذا هرب كرادقلا دام انس (ىنعلا)

 لرعرلا



 اعنف]

 قرتثالا نبا لاك( هينئت) هسوتالو اهكح لسرأ ولات ءالقعلا تالاليلنامالك لق زهالا لوسرلا
 اذهلو ىهينارومالا نم بلطيام ىلءهئم ةنوعملا بلطي هلا ىلار غلا ةلفوحلا مالكبدارملاوةيانلا
 اذنك نمل ازغك ماجا هللابالا ةوقالو لوحال لوق نماو رثكأ لسو هءل هللا ىل هللا لوسرلاق
 0 اهب اوث ىأ ثيدحلا اذنه حرش ىوانملا لاقريغصلا ماما ىف

 .ةئإا فرخ دمباوث سفن هني رطامنال كالا لاتابنالا ىف
 لهأ بأ داذهو ىهتن غلبام اغلانهبعافتنالل دعم امهم دحاو لكتا ىف ضرالا

 ىوتتمقأيسامدافتداك اذك سنا مدامخلاو بلةلاومدا للا نوكينأ طمس نكسلو هللا
 (ناتسس) مرادي ىرمثردب ىألوحالتفك « راخع رع تشي دك
 ءابح (ىرم) ثلح ىنعجرمأ ل مذ (راذع) رهمل (تشي) طشللاىنء+ (هئاش) ذخ نمت
 الا ةوقالو لوحالم داما لاف رام ار هط لسحو طئلاذبخ مداشلل فوصل لاق (ىنملا)
 نيامداخو ىونثم *الاةفيلعلدب غب رطلا ىف مالكا !راثك نافمتسا .اىنأاب هللاي

 يعم (تسازابم) م تسخن مراوجوءاك مفرتفك « "تح يبارئابمو تفك
 انته نكلو بلطلا اهاتعم يملا مشب (تسح) ةبدغا كبه هلايزأرمث ىأ هلو طب رأ

 (ىنمملا) لوأىنعب ,تسخن) ىفاىنعم (مز[) تبهذىمع قش روذل اىلع نعم
 اريعش ران الو ؟تبهذ فو سلل لافو روق قل ءءطيبواطن ر ومالكلا اذه مداحلا لات

 (تفر) هيدادب فو سنا ديوثوك رع باوخ م رانج هرادركترخازاو فرو ى وتم
 + ةلارك ن:ء ىأ (دايهيهدركترجآ) رؤ ملا دات الامهات م هلمان ض م لمف بهذ
 ىطعا(داديإ اذ (تادي) ءرغ وك نعذبانك انه بنرالا موييب««(ىشركرجج باوخ)
 مويفوصلا لادا ىطعأو دصوو لاتامرك ذتيؤإو الانهنم بهذ مداسللا (ىنعلا)
 لام ار ناتحوتفم هانم بنرالك ىفو صا !كاك-ة لش لو لممب هناءارأ ىأ هر مغ ىأبنرالا
 ميدتخ شب رفو هنردلارب درك « دج شاءوا بئاج مداخ ثقل ىونثم هرمخال اننا
 ىنم(درك ) نيممريغددعىنم؟ (دنج) لهاملالفاغلا دب دنولو نواعم (شافا)
 هتيط ىلءلصغ (ددنخ شب ر) ىفوسأ!ةيصو (قوسزرملا) ءالعتسساةادا (ري) لعفأ
 ةبصو ىلع!” هتسم وعضو مهريشاعو ممحاصو_ شاوالانءاهج ىف !بهذمداخلا (ينملا)

 مسا(هر)# زارفمثجايديدىماهباوخو زارد دود هدئامهرز' وصلا ىو وصلا
 مانوددق هنوكن عةباتك الب وطراس ندم (قارددش) ىف ىنمي ممبش) ىنب رطلا

 سحلا هداريتأ نك ةسيااسلانسلاب (زا رفمثجاب) تاهتادىأر '(ديديمابجاوخ)
 قب رطلا نع قبولا (ىلا) متالءلوالاو ةسحون |نيعلاب لاستي نأ نكم و كرتشملا
 اوناماذا ماين ساشلا نا ىلع ةيبنت ءيفو لرتشملا سح اب عئاقوىأرو مانوالبوط هدو مو



 (ةليلا

 ضشاروتشب رااهرأب « ةوءدامقرك كتجرد شرخ داك اظ ىوتثم لئغت
 (كرك) قوما عجارريسم# هيقايشلا (شرخ) كوكيمةبكم نك ) «ةوروم

 |رهظلا ةيسرافلا٠ابلا مشب (تنب) نمىنعم (زاز عطةئنمج (اهراي ) :دحولل
 لثنلاو فطالان دونر نم (دون ر) ىف و هلع جار ريسغ نيكااود فلا ما (شار)

 هذسقثو هر لن ماعطت فطذع بذل ازجاع ست ةبرح ىف قبهراج ناكىأر ف (ىنعلا)

 م تاعك قدم مداخن آب غىا ه تسايلوخامناسمج نا لوحالث فك الب ىونثم
 ةيلغنمةلس احلا ىهو (تسالوخام) ةداملاعاونأ معو (تاسإ ماهقتس ةادا (مج)

 نمقوصلاماق (ىنسعملا) نباىنعع (تسامت) ءاديادا (ىا)ةعيم -

 فشلا مداحلا نبأ ب مملاها ايلوخام ىعةوةم ىأ ةعئاولا هذه هءارطضا نم لافو مونلا

 قوما يقاس «:و رهار رد شرحت اذيدىبزأبإ وتم راما لاح نع هأسا
 3 0 ءابلا كرار: ىرسيئمج (ذا) يركب

 اضعب ىنععةس رعلا فاكلا عتشيإ
 مطب وكو ةمرظاءابلا ( وكم) عقو(داستف ىب :

 ءرماسا: 5 اسعيو وب رطا! فب هذيراججلا كاذدأ ىأرفمانءدعب (ىتعلا)

 بئاصملا نعزرتحي و بقاوعلا فرط نأ ى عبي هو ةرغح ىف عتب ضعد ىو رثب ف عش
 شوحادبدءوأ هنو ٍظ ئوشم هلك كك ريعفأتلاف ءر رش راح -عقوامناو
 ىأرى٠م (ديد) .اعولعز (هركدوك)>ههوتعرافلاو ىداوخ ىمءتاف ه هسعقاو
 ةيضاملالاملاةياكحل هيفءايلا فمع (ى داوي وم) "ىذ مرغىنعم (شوخان)
 (ميبنت) ةعراشل اوةدعاقلا قروسأر ف ةعونمتاعضاو ىأرف مان فوصل (ىنعملا)
 همايغلا مسا ةعراملا واهي دا دبشبااو مالآإلا ةرثك عوت |ةمذاولاب تيمسةماسقلا مساق اولا

 ناكر ادشلاب بولا 1 :ل| عرش ىتلاةيملبلا ىهو

 مفدلأرقو مامن !عيئاقولا نماءاونأ فو هلا ىأر لوب
 هاو رىذلا ثيدسلل ةريثك ام ءاوخ ةعراقلا نال ةءراسملاو دا

 لاجدلا ةئتقنمهتلا نما ةعراملا أر

 |ىنعمي 5 ,ةتسساقادا (تسيج) ةبلاىسعم (هراج) جدنا ءتسامرد
 اوطنىأعسمجلا ةادادناو طنىنعع ضام لسعف س١ - مات /
 قوصلا لات (ىنعملا) اوطب ر(دئاهتسن )بابل ىنعمم رد وج (اهرد) اوبهذىأ (هناهتقد)

 اهلك باوبالااوماغوءامن النا نءاوبهذواوقرقتىأ اوطن بابحالا#بحلاام هسقنل
 ا قوطن م ىلع نوكي بح تاعاطلاب ىهسب و م_هقرفتو تاو الا لامر كسغتيأ ىلع هيبنن

 تونمؤلا
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 : بزأن# ىوتنم ءاقبلارادىلا ءانفلاراد نم نول لد نإ
 (تدك) 5-5 0 (كمداخ) لموت مه تك اماكن

 أمديرملا كلاذبحملا هللا لااذهدعب (ىنعملا) ةقملاعلاواولا نعم (مه) راس نم

 مدركست ندا ىوتشم اح غلو زيف ناز رقما :دءانقلا ندر حل اوزيشللالك ١ انعمرس»
 هدو ماكشتلاربمغ يلا عشب( نم) ديكس كعاي دنك سايارحوا م" ليو فطلالاىوأب
 رج مد ومنا جار ريغش( وا) هعم ينعم (ىكنا) .) لعنأ ل ىنعم (مدركسإ) انام

 ثلذعملمفأْلانا (ىنصللا) ةيقرظلل () لعسفي (دنك ) ىهمىنعم (نماب) ديال
 ماقتت ءالاوةوادسعلار ارك ذأمسكعيلء م .لعش. ,مداحللائثىالةءاللأو فطللاالامداسملا

 ىنعمب (رهز ةوتيسح هيرو # دلسدياب ب يسار توأ دعره 9 ىوشم
 21 (ىندعلا) الاو (هنرو) نكي (دياب) لرعشم ادا 0 لك

 ا ا يش نالوا

 ةاومالعتلا اب (تار) ىنم ن
 قوصلاركشتء دعب (ىنلا) 5 ل نابل (ىروجإ سيلا :ءاارا

 لمت سيلبانأ لاملاو اروج سلبا مدى ىمالوبللاو فاطملا عم مدآ ليي فلل او

 | ىونشم لذكر وءالا ضعن ىف يع حما ريع مسالم اين نملعفام

 2و جيدردو ل صارو ص دسقاوح قعر.« .درك هحارمدزكو رام صدا
 هك«ريدقت( ( وك ) ةيسرالا مل ارضك«( َنيمْطَوآكَى راما مالا ىنعم «ا ارلانوكسو ميلا
 اذك (ىمه) مدرتكورلمةيسرافلابامهنيذللا برملاو ةباا ىلا عمجارربضواو نا. لل
 |ررعضلا نم ةيح او برغصلامدكنب | لعفام( .(ىسعلا) ةنحم(درد) توم لم مدآل (ايوم)

 نايل هيبنتهمفر دك العناد ضغيو هتنحصو منوم نابلاطإ انكسح ةيحلاو برذعلا نا تح

 وخو عببطدوخار الك ف ىوتثم بجاوّئبسلا | نمزارتسحالا
 ذقلا ثلا (لرك] ب تسنشو ررخان اخر هدسح نا «تسا دير دب
 ,ردرسونللءابلا (تسن ديردب) :داماا ىنعمةمقل! اغلا مزب

 اارخ ىبب زل هتيساخو بث ذلا عبط( ىف للنت ()
 0 لوحي

 تدان ىشاملا ىلع ثاحنداذا ىممظنل نا ارلعا (تفكىم)
 ءالعتسا ادا( رب شافو عيبف( (دب) نظل ىنعجناوةراشا ا 3

 قوصلا لاتمدع(ىغملا) ريفلا ةاداتساوئت د"”ىال[تسارج) نط (منظ) ذك غ6



 تنلطاذا اولا نإ نوكي فيك ىنملاذ هرم أ ىلع عا طخ قح ف نللا اذه
 [ىدكزا» ىوتنم مما نلت شعيناةونوت ولا ات ةوق مست نةضالف
 هيفءابلا (ىتنكص) يي تسرد ديره « تستنطلا هو مرح
 2 (كراه) ريما ادا تساو باطغلل ءانلا (تسن) ةيسضاملا لاما ةياكملا

 لاتغ|ىلا) لو عصا( تسرد)قي(دن) نم () ةيفانل سيلونع (تسي)
 نمريغصلا عمامملا ف ىورل !ثيدعلل اه د# قبب ىتم نم عبق ل سبل نملك مزح كل ن افلا هوس
 يضل عياش وال نطلا هوس مزحلا لوةيلع هللا لس لات نينمؤلاربمأ ىلع

 |رادسحلا ىف ىأرلا:دوح ةصازملاو مزحلاو ىسّتنا هنو مرذسم او هناا ب
 (رشا) ب منان فازجانا تايق ٠ تانج رخناوهسسوسو رشا قول ىوتثم
 قوعلا (نصلا) يب (ادإ اذه لس (نانجإ):ءهغ .طءامللا تشي (غ) كاذو(تاو) ىف ىنعب
 ها انج نوكسح دع .اذكه_جانمم ناعإ اوءاليلاادم لس قراجلا ل ذوةو ولا ىف

 (نابب) مالنمل كنسو لان تابمنبكسمرخ لا لف ىوتماادعإلا
 ًاردسصلا ىلع قلعيإ (ثنملاب) قرم (هديرد) >) يينلح (نالاب) جوعا( (.دشيك) و

 (ةدنا) راس(منثك)
 ثفولا ىممب (هاك )تلا ءادا* هيلع تلعن فاع ظذل ب در

 ا

 ةبتعمهرعإل
 هضاب ندرك سار دركى م) لك

 راسجلاو (ىملا) نينا (اك)ةئقا لا مش(تشم) صقا(وك ) تيس( مدرك اهرز
 اريعشلا تكرتو بيس ىهلا ا, لوقي واحنا كب ىلاعت هئلارك ديحابصا ا ىلا يللا لوط نيك

 ذل رل زيكا سب نم دخون اهي حخ سارع
 ىونثم فارعالانوبلطير انل امزيب دملا نان بى ةرأ يتلا نمرا دقمن

 لوقب (تفكبم) «حوشوماخنرتخوس# ىنحر « خوبشىاتفايم لامتارزابإل |
 انه (خوش) لا (ماخ)ا ذهنم (نيز) تقرتحا (متخوس) ناس فرح (مك) فومحرل (ىتحد)

 انفو راع ويش اي لاحلا ناسلب لوغو (ىنملا) رششل !ىلع ع وبطملا بدالا لبلق ىنعمب
 جرزادمرخ 9 م رو زملا مداها ءىنمي و بدالاليلتىتلا اذه نم تقرتحا
 (هيد)بكرلا لاذ( رخت)ىذلا لاذ (هسلا). يبا ليسردادنبب ف اخ عرم « سس



 اننل

 (ىنهلا)ءامل اليس( بآريض) ىف (ردنا)ىر دنب) ةبسقهيةءايلا (ىكاخ) ربط( غم) ىأر
 يأ بارتلا ىل!بونملارعطلاءاملا ليس فهارس اذعل او ةنحلا نموآر ىذلا لكبكرملاٌ لاذ
 انآ + رصما بشاتات دك راهب هءسباط ىونثم ”قازتوط لاح لعرامج اءاس لم سق
 ىتح(ان)ةليآلا ةده(بشتا) بناحلاوملشلاوهو ماع) # رغبلاعوجزاو امراج فرخ

 اراد (ىعملا) ادبأعسب ب الناسنالا «ىلشب ضرم(رمبلاعوج) نم (زاز بكم( هراصب)
 دماس مداخ دش زورو ىوشم رغبلا عوج نم يكتسع ماراح لدغ رهورصسلا ىلا هيث
 (مادما) ىفأ (دماس) راهلاراس(هشزور) داع سنشي ريتس> نالايدوز « ةادياب
 بلطلاىنعم مامي (تسجإ) سلملا(نآلاب)ةلعلاوةمرساا (موذ) حابملا فو

 3 (داغ) راملا ىلا عمجار ريم نيشلاو رهظلاةببراشاا*ابلا

 اهلا سلخ باطو عابس مداخن أر اهلا قأ الف (ىملا)ْئشلا ممن ةمشملا كونلا

 ناهس ارخاب هك 0 ىونبم 0
 لك هيف 1) عمن (اب) لف( درك ) ريسملا نيعاببكى عع (ناورفرخ)
 | قلب م هعنم لعفو نير ضو: دي (ىنلا) 6
 م وح لام دوكب رغب : ثم بلكماب

 نيأرتةنلا ةهرسو 0 (ديوكي)ناسل( (تابذ) 0

 0 تاون اراك هانرامملا لوش ىتحناسالاو مالكلا
 دو فور عم نا حامسأ الا طب موصل ا ةمحبنا بكر ا نط ناس فا ذه
 !"اطلاو "القلاب هئطاو هنأ انغب ةمهتلاةنأظناو مهتما لجرلا يئظلاو معلا

 ذه ىلع ىسوئذلا قوام ناف كلاسلا لامك ذامو
 ع

 اتومو. ا ا ضرأ توم تانوم عس راهسفتلل صلف حياشلا تلاقو
 ةئرابتاسلريذخالا ثوملاو سانلا ىذا لاقحا دوسالا توملاو عوملا ات رافرسحأ

 ىلاذلالاىنأ اذاءرس هللا ضدذءرك ذىذفاوهاذسهو ىو وااو سهما
 هذرع ىذفارجالا تومان مبهلاح قبب اممم 03
 نينا (تيرالتالا داع فاق سلا توه ىف

 .ءهدحو ىلار ظني نادارأإ نم اللا هع لاقويابح

 د ودك شف عفو والطبم هضشن
 هناكسوهلاكرح دئءاو هتافاضا طقساوح 0 , تلم



 منخأ) كالا ةروسىف ,ىلاعت هللا لاقمجولا ىلع باكتالا اقرلعيالو طودسلاو

 2 ام منول لثم ةلاهملاو لالشلا ىنداكم نعي (ههجو و ءاكم
 ىلع ةيناسنالاةلدتعلاةءاقلا لم تاممالاو ةفرعملاو لعلاب ىثجىنعي "(يشتسم طاربع
 اريسموهو راسكنالا ضي رم سائلا ءدظيف ىريكسل انيدملا محت ىبهتنا عت لا طارصلا
 لوفي نقراحلاناطلس هكا هبشيلتا ىألا قله اركم نم صاخا فك الئاقهلاحف

 4 نامزرسهرا تفرك تداتاردور « تاوردشوت بقوم كذوجإل ىوتشم
 ءارلامش(ور) ابهاذراس (ناوردش) ءالعتاةادا (ي) لياعتنادأ (هكنوح)
 قيرطلا ىلع ايهاذراسورامأ-!يلءقوصا !بكرىأ دعت اا (ىنعملا) هجولا تمم ةلمولا

 « دنتشاد ىربقلخ شنامزره» ىونثم نامزلك ههجو ىف .ءعغي رامملا | أدب
 نيعضرملاف رامحلاىلاعمجار ريمغنيستلا (شنامزره) م دئاشا دنب ىم

 كلذك (ىمه) ضررم (روغر) هنركسيىنعبرك دمج عراشءله» (داتشاد)
 هانوئظ وهركسمورامأا نوعي بكر ا قلخ ثفو لكف (ىنعا) نونظب (دل

 « تلئتسج شاكر بزر درك د داوو تعم دبي ئيعفف ىسشوك بأول وشم ضي رع
 (ديسيب) رامحلا ىلا ناعجار ناره شماك قو انه ريت اوابذالا مسا شوكلا( شوك )

 تسج) انا ومب: علا فكل عن( ماك تيت( ين ىو[ تس الفلا ىعجان+
 ةمضشلا ةوارهلا ىنعج ناكولو تحلو هرابتيناو يدلل رسم ]يور طنلا ىعم تح (ثملا
 دسحاوو اككترامملانذأ لرفي بكر لالخ نمدحاو (ىنعملا) ةءطقلا ىعما هن كلو
 ىو[ لعارد] ناوإل ىرتم ئثلزاونلا نم 4ل مح ل -هلعيل_ةءطقهفامد تحت شنب
 اتهوراع رى [نر) رفا (ثند) يننرديدىموامتجردؤدداو » لست سا
 ارظن. دحاوو هطوةس سنيك, رع هه .شو هرفاح قلب و (ىدلا) شابغلا

 يمت ٠ تسيحز نبا عيش ىادتتفكب هزار ىونمم شا 0
 عسمءايلانوكسولادلا تشب (ىد)ئثىأ نم(تسدحز) تسب وفرخ نبا

 تانلغتملا (قتكرفإ اللا ماما ترب خا[يقو فير حا سرد
 ولاجلاءذهامزيشا وسال بكرا ءاقتر ا هدعب (ىنعلا) ا
 لوحال بشد وك رخن[تفك وف ىوننم قوايامملا اذه هدعحلا سما لأ لقتل

 نع 0 ا(مروغ لوحال)
 0 طقس



 نفل

 اريغىنمم (زجر لمعالبوهىذملادبحوتلا ادام رتغا نات ىرايتخالاه مزج فرعصيالو هللا
 ىفرصلا لاق (ىنملا]هلسعفب يني رط(درك هارإ عيال( هلا دنإلا ذسمبكأ نياباس 1(ندب)
 هوهولاالدلاا نمربغ هلعغب امي رط لعاللوحالزيللا فلك راحل لاذ هئامترلا

 تودهكدوح 9 ىوئنم ءزع نمطوغلاو «ذن ا ىلءدوحسلا فراونلا فو لوم ا لك !هويست
 3 ال دوعيرطازورو ويس بش .٠ دوو لوحالبشت رغ
 ىدآ » ىونثم لاف ةسقا| نةسحلا ف عرش دودصحلا راها فواصسم ريالا ناك
 (هنراوخ) ناسنا (ىدآ) 2-2-0-0 « نامدرع بلغأ ديراوخ
 ةقتشم ( وح) ليل ىنعع (مك) :بئاغريمش (ناش) لاحرلا(نامدرم) تراك أي
 3 : بف رثك أ (ىنمملا) باطلاءانعمردصا اندم وج نع

 مئاتثر ثل ماعد نمو يلع مالس تل مهاونو مهمالكر هاا نمرأ دغل مدام ناكتنا
 بويعلسيساوج كاملا ناوخانافادبا موا نمأت لى الياقنامالا باطلا ناسالا,كياع
 جدلا (تسود) ") < ةمدمد درصوب زارا مك ع همهىاهلدتسودشناعو ىوتثما

 لوبقلامسايالب ( ريد مك ) ةلاحو لك ىنعمب (همه) ريم اًماداتساو داطبكااوهوأ
 ماكنت اوديدشل | توصلا اهانعم ةسر عرفك (ةثدمد) ىلا |ليلغتلل ىعىتلا مكهبلع لخدا
 نال ةمدمدلا سنآلا داطي_.ن كرين اديب اناطبشلاتيب موعبج بولذ (ىنملا) ظبغي
 ٠ دروخ لوح الواهكن مد :ىوتمركمو : عب دخ هتطابو بذكو هب رشف ءر هاذ
 كلاذ(مكتنا) ناطيش (وبدإ سفن, (مدإ كونك (زا) هب دربتردديارسر سر درخ نآومج#

 لاذ (رخنا) لم (وسحه) همن ىلءدمعيىألو>الزك أي ىذلاوه (دروخلوحالوا)
 ةيناملاوزاىدع فوالارد راف (دربنم) هسأر ىلع هئيح نم (هارسر دز رامحلا

 ىذلا همست ى ءدقعيىآ لول راطيبشا!س فن نملك أيىذللا ةلاذو (ىنعلا) ةيفرظال
 ىأةراحلا ىفء-أر ىلع ىفأب هطومنمرامملا لادم لب ثب و ركتملاو ةعيدشللةل 1 فعس

 موفي و طقبراسةرخآلا وب رح ىلع مزءاساف ةهذغلا ليا ىف لوألا لك أو ملاراحل ثم
 طولا ةررمي سفنلاو نا طيبك ام.ةد هالات وف ريسااوهناط». ه. كلا مالك لوب: كاذك
 هقلاىلا لولا سطيف طرشلا نأ ىخأ اي لءا (هيسنت) مهرو رشم مك اياوا ذاعأ
 الا تاربب دتلبىعسملا هياتك قربك الاجل لاق ةلادعلاىفاعن
0 

 ل ديبعو كر امصأو كله أ ل هن ىلع ايا لدعلا عجاف
 هاب توُماق نوفر علا ةبترملا هذه ىف كلا حراشلا انط اوا

 0/3 هوبمهرخ د افياش اوبال ايفا



 هنئعهللا ىغردبزلرظااو اخرلاو :دشلا ىهربغاو دهاشبإ هيلا مهراظنر هلل مهمابق ديخوتلا
 لكل نا مال هيلع لات تلا لوسرا, انمؤم تصيصأ لاف أ فيك لوسرلاهلاقام

 اهردمو امه ذىدتع ىوتسسا ىتح ايندلا ىسدن تفرع: ةيفحاف ةقيقحو
 ةئملا لهأ ىارظنأق أكو از راب هر شر ء ل ار ظنأ قاكف ىلل ترهسأو ىرا تأملطاو
 هيفثدجو نمناف ى هنا مزلاةتيسأ مالا هيلع لاقنويذعب راشلا !لهأ ىلاو نومعنتي
 تاطيسم لوح ا لك وهفاذكن كيو ىذلاو مغتسملا طارمصلا ىلع كن |اوه لو رمشلا هاله
 نالومةرش-هللوغب هرم غب ىذا د>الاو هناسل فرانز ىل ارنا الو هيلع داقعالازومح الا

 ٠ وحرب ريع ايدرد ةرهط ىوثم راكذوادخ
 ايقىأ سيلباسييلتاين لاف لك !نملك (ىعملا]ةليملا ىنمعانهةلمولاارئارسكس(وير)
 ىوتم اذهر رشوةيلاو مظعتل !نمحولا ىذىأ ههجوف بحن او دعلا نملبقوديرتغاو
 ديف ف ضو (لوب) مطابخ ردرخ تاوسعهديارسرد ٠ طارس وب ردومالساءرردو
 (يضلا) رامحلا لاذ (رخنآ) لم ىب_همب(ومصه) أي (ديك )ةرطنغل اورسملا ءاتعمورب
 ىلع طارسلا ةرطتقىفءقأبمتنا ىلا كلوا لاوهو مال الاب رط ىفودعلا ةليح لبي ىذلا نا
 ىرذعلان رلا دبع نيهاربا نع ميا اق ذرو (مسنت) رامحلا لاذ ساطب تم هسأر
 نيلاغلافيرعت هلع نوفل دع فلخ لكم معلا ده لمعت لا لو .رلعهتلاىلس ىبتلانا
 مسالا اذ_هظنح ىأ لمح عيتاذلا بح اس وسلا نيله املا لب وأتو لطب لاقناو
 فلخ لكن مه_لعنوهاي نائأو يؤهل فه هللا ل وسر نعردص ألا
 مالك دانسا لان الاو دحلارواضتصو» لعات مسا ىلاغو لوعف نزو ىلع لود.ف ىبهتنا هلودع
 ىلء هءاول دت.لانلع نماولمتنا اذا نيلطبلا نا ىنعملارب دعت نوكر « لعلاتلاقءهلريغلارعشو

 ليوأتوكلطبلا لوتزلا اذه نع جباشمارءالعلا قب هنمنكيرلام اننعىلا ىزتعاوأ مهلملاب
 لوغيور ذم اذهلو اهاوبت نعم نومنعو ثالي وأتلا كلن دالطب سانال نو ذيسرو نماها سلا
 اركب ةوشع) زر رح نكادبراد «ديه قوبادبراىاموتعف كوش
 (وبم) حاشا عيفلاوهو وكلا عملا دل ديدشني )عادم اوركما
 ىلع(نس) انبمأ سال( ورم نمبا) ةحصص باو عفلارظنا( بواد ءبتو عما(ميه)
 ىلعتناشغالو عيفلا يفرلاعا دو وركم معدن النَأ ىدقواب هبذتو مءا (ىنسعلا) ضرالا
 ىذا انانالاوناط.ك لاو سغنلا نالةريس ىلءأط احن سمار ةكبشلارطناو انيءأ ضرالا

 2 «قونشم خف ىفالومربال ىتحريثك م هركمو مهءادخ ناوي حا ل كش,
 ينعي( يأ رت تارئجوعجةزمملادع(رآ) هديبراتسدارسياا « يد

 ا ةبحلا فس داب الرظنا مدآ يلوح ةئاسج ىآللرظناو(ىمعملا)مدآ [(امذآ ) نيعضوملا
 "ا



 فيكف ىهتنا لبغب الرو ز دوف عربكلا قلل هللا ىلا اني رط تاب لان نخ ع رمشلابالاهللا ىلا قيرملال اف عرمشلا| ىف بداعو دوركم مجال وعب الوةداعلا قرخ مج ءرهظولو نوبل الذ

 انورةانانمةدزكراىاو ه دشك نوريب توا دهدمدإو ىواثم لوشوأئال
 نعتدفاو عم اًةادانوثلاو فلالا(ناذهت دز نم ىنءمراو دايبلل كن مم( زك ) تسلا قاعيجار يعش (دا) رسغ اكد [ندع(ىاو) حنا بتتالياس | دعدج دز

 ككلهي ول دلج بص يح ا ةياليطس(ىنعاا) قوذي(دشج) ودملاوه
 .ةل1ق اك بابح ا ةروس:ءادعأ مهافانوبفا مهم قوُيو ا دعالابرثغي
 زيدصاااذاو « رعشناويحلاةايحو
 و رو «٠ ةوالح ناسالا فرط نم
 لاول بسنوكستوع بطلا حرفت ةغيطل
 مناط اك ك بويول رغب كما ةس دعرا دسقم
 زيكلاريسارمعلارخآىلا نيتييداط رش ملابلا |
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 توخادهدمد م« راوباصفوتىارر دجيرسل ىوتشم لوقبر هر ورغةروس كل عضويو
 ةادلعاتلاممضب( وت)يزجرلا مس !(ىانإ«العتسا ادا (رب (رب) اسأرعسي(دهترسس) ) م دازرازدربب

 (دانران) بصلاوةفارالا ينعم خر نم (زير)لمد(تنوخ)هيبشن: ادا (راو) باطخ
 يهل نمةرو هل ناسنا ةريسلاناطيش لاذ( ىنسعلا] ديك تل ةيناش ارازونينالا نع
 يوب هي ىتحر ورغلا ةبترا ثا هوبواسمتٌ ل يطعب باصقلاك |سأر ثلجر ىلع

 ,ط تل لمع عرشمت لاوهالاو
 ةدحولهيفءايلاوهبلاربستلا (ىربش) لثم(وصصه) جنك شي وخويىتحاهوشع لن
 لعف(نك )بي رملا عم ةيناثلاو هسغن ىنعمب ىوالا (شيوخ) ادبص ردودي

 | لصحاو لعفا بسك (ىنملا)ةمي دقختاوركسلا الت (هوشعالرت) لعفا ىنعع ندرك نمرحأ
 مداخوسعهط ىونثم بي رفلاو ىنحالاةعب دخو ركمال,:لعفاو ل #فتل كل دمس

 سخعج(ناسخ/فرعاو لع( (ناد) ناسك ةدوتمزرتج وسكت . ناس اءارعا

 ةعيطقلاوةرغلاىاةيردملل ءيفءايلاو دحاو ىنعمب رسكو قتلا ءادا ىف ىسكى) قدالاودو
 ذاعا منا فرعاو معاو (ىصملا] ىفادالا لذارالا اركب نم( ناسك انءوءز) نسحأ م

 - ىنادالاة عيد خو ركن نم نصب ةريرغلاو ةلزعلاو مداقتاةاعا رمل يىفادالا

 نيمزردإ» ىوم ةراسماررغتوةرضلا ل يصف دئاقلا طم عمنوثز سيو توصبصتشم أ
 لاجإ ملا( هرمإ ضرافف(نيمزرد) مت نك هزغراك .٠ نكمهناخثامد رم

 عماجمف كلشي لعدتال(ىنعملا) ل عفا ىمم م المت( نك وعمال (نكم) لزاما (هناع)
 انرطشموانأ قيتقاجن .ثانو حرم مسمئافو لف 'تامن نان اهتالو ساتلاو لالا

 كيري رضاوادنع رت ىلا جانقنانكم دلاؤذتال لامي نا نكع و

 هو بردا عالات ا نادرا ع - نعايفاصو ب ررك ةالاراكذالا عب
 مهدصف مر اننلخلا نم تازتعا كهالولس .ةيكب هسا ق زيا لاق ةندتق ءتزعف

 ةلزعلا نمدارملا سيلو مسمن رشاممو ساثلا رتةلْرعلا نمدارم انا تيلع م_ىل ايقاو مل

 مهاب ذهو سانلا مالكا «اعو كن ذاو بلا نوكيالدادارملاامناو ىنعم مهلطو رسانلارو الرت



 هيفا
 | ةليرلابلاهلو ةرهشلاو ة-ابرلل يلام هلانهترايزنولا سانلا دصخدارأو هتدب ف لزتعا نمو
 ارذح ا هللا هتان لعن 'لارش نمديلا برق لجرلا!دهرثل الهلا و هللا باب نعدور طم ةرهشلاو
 انديسلاقا ذهلو ىبتن اوك له سانا ن ءاريثكن اذ ظفشو ماقملا اذسهىف سغنلا سيبلت نم
 قب رف كل لوةيف مهن م بناج ىداجالا مزلب اموعفتالو ملي امزعف ان الوموا
 ناكلحور نم ىتحا كدوحو لبراربالانيلاسالاهرك ذاكرابغالا مهبناجالا هلولسلا
 ىذلا بيرغلا( هلكس) ماهتتسالل ت بكن وكسفوه رم (تسيك ) < ونيك انعتسوا قار زكم 2س ان نت هلو تس ف ىوث+لوةيوررغبا نماواكل ا سهنلا وي رط ف نكي
 بارقلاٌلامتودوحولا نتنانبارغلل بو دلال دوو (ون يك انت. ةفرعم هنبد ولن سبل
 حالا سب رغلانوكي نم (ىنهلا) مغلل ءةبسنلاءاداى هولا نمو معن بكم (ونئك ام ) هجال(تسوا ىارب زك ) نيعضوم ا باطما ةاداونوةسنلا هيفءابلاو
 رد ربو برجا نواب لا كر مخل بوسنمن ا الو ىلارتلا ل دوحوا
 نها (بج) لوعتلااداعر) تدين )تناول تح () مست راني ةاماعخأ

 لرهوج (اردوخر هوج) باطخلل هدو ءابلا نانتناءبطمت (ىعد نإ ولحلا(نيريش
 كدب ىطعت لنا مادام (ىنعملا) ةمتتافلء ايلاو ديوس ىنهع(ىسعرخ) ىرئال عنب
 (هيدنت) رقنتالو مظنتالو در ىو ى أ ةفلرهو ل ىل نعسلا ىرتالةولما اا لك آملا
 منال ىوهلا لولد ةغالا ىف ةضارلاو هتف نت حو للارهوجتو ,اءوربهتلا !:سفاندانا
 ليات نار رلا اموت ى عيل لافامكضتم عايلطَسألا و هالذ ىأ رهملا ضار نولرشي
 بدالاةضايرف بلطلا ةضاير وبدالا ةضاررنامسق مول ادنعةضاب رفاتاسوتغل اىفلاقو رج افلاو ربل اهؤطي ضرالا ل ثم سغنلاربهقاندشع ةضايرلن ةيدوبعلابا مهام او سغنلا
 اندتعاما بلطلابىأ «دارملاةعصىهبلطلاةضايرو سفنلا عبط نعج و رنا مده دنع
 ثالث ىلع ةضايرلا نب راسا لزانمىف مال_سالا يش لانو قالخالا بيا .م ىسهن ةضاررلا

 ةيفونو ص الخ الايلاممالا ةيغصنو لعل. قالخ الا بي نجت ىهو ما
 هزواج ىذفل مال ىلا تاغتلالا عطقو قرغدلا مح ىهو ةصاملا ةضايروتلءاسعملاىفا

 فرو عمما ىلا دوعصل اودو كاو دسها شل اتوب: نعد
  ةضاررلا هذ. 2 لسع ةضاررلاءذ ثالادو هم نعدووكملاو دهاشلادب رب

 ةضاررلا عءركسفل ورك ذليل سلب ربنعا اول ايل ربصختالة بي ارينا الادودوال
 هدو امرك «تآيءرك »ف ىوتشم لوغي دررجباذ -هلوةروك للا اهماسقأعمبمتع
 (نايم) طرشلاتاودانمةيمحعلا فاكلا عب (رك) دوشاو وادسك تدم ور
 ,ةيمهعلا فاكتلا تنب(دنك )نوكي ينعم عراضملعذ (دوش) دبل (ادنت) طسولا



 الل

 تيما ىلا عجارريمضواولانوكسو ةزمهلا مشن (ىأ) كلا ءانعوردملانديدتكنم
 قاسنالاندبالنأكنا (ىنلا) روظي مع دوشادبي ةخست فو مضتشيىنه (ةوشاوسر)

 ةرهشم4نوكشتوة نما هنحتارر طن تولا موباهس مب فرتول ىأريثعل اول ىلا طسو ىف لحم
 نياوفاسنلاو دج جرخأ ب يبملاءاهلب بيثكلا ىرش هبانك ىف لوي لا لاق (بت)

 زيقاذانموملا ناقل سو هيلع هّللاىل ىلا نأ ةريرهىنأ نع قهيبلاو مك اسك اوت اح
 هروهتا حور 'كنع ةيضرم ةيضاريج رخأ نولوعبف ءاضس ةريرح ةجحرلا ةكت الم هنتأ

 هناوتأب ىح هرعشفانعب مهضعن هو انيل نا ىتح للاب ربي أك ج رمتف تا ضغريغ برو
 ىتح كاذاولاتءاعساونأ اكض رالا نمتماب ىتلا :عارلاء ذه ببحلأامنولومبفم اهلا باب

 تالا عقام هلأ هيلع مدقاذا رخأ مهن بتمؤا!حاورأ ءاونأي
 ىلع ابر مش نة ضار رلا,تلصح اهنا لعان نموا« دبعل ةماركسل ا هذه تلعاذان ىسهتنانولوم ف

 الثم « لاملدر ترم نرارلش.» ىوشم :لوغباذهلو كنديوءامرضتالوبلق
 (لدب) نيزر ءقتشم نزف برضنالونعع رضاع ىبن (نرزم) بلال, اوق كاي مآندووهحا
 هج تان (دويمج) حملا ىناعجب تديلام ن !!منال مما ىأ سما قسن(لامي) باقل ىلع

 ثلا (ىضاأ رماد( مسام نيكل
 كيلخر طع. ل يشرع اطر طعتالىأ

 و ىلامتهللا لاق «ررظال هيب عدمت برركتسوم ىذلا

 ىف ىىلا مدع ناإاعذ, اهدرلا لاعفالاو :يمذهلا قالخالا نمل هن ىأ ىواضإبلا
 .٠ م ىوتثم ل هبا ذمار اقنلا مالا وكمال بلةرامأ
 قفانملا ل ذ(ىنعما) لاعلل هتريصح عض دهن لام ءادا(ى) خي د ى دامت عتردارحور

 ,اتلارعت قدحوروشب وج ىأ نمتلق نان رانل رعت ىف هحورهضو و هتديىلع كاسل اشيا
 ىلع[ تازري) 6 ماناسعا فر داق تراتي تتار ىوثم كللؤةيف
 (ىنعلا)نم(زا)نلاوهودنكعح (اهبستك ) حورلا ىلعو(ناجريو) هلا منا( مات) ناسألا
 نقنلا عاب نامعإلام دعورفكلاركسف نمهحو رول ءوهقلا يس هنأ كره امل لعقمانملا كاذا

- 



 نمو ةيصعمر اس هبلق
 رولا [بمجعرك ذو اونا نرقو صاولارك ذوهوةدابعلاركذ يعد و بلقلاروضح |عمناسالاب رك ذو بنذ هنال بالا هترثوماوعلارك دوهوةداعلارك ذىعسب و بلغلا ةلغغ |عمناسلل ابرك ذعاوبأةث الث

 أ ىذلارهزلاب ءرسقلااتسدق يش :داعلارك ذف ىبهتا ىلاعتءهتالارك ذل كلذردق معدالو اهنعوبعتلا نكمل نر غو صاوما صاوخرك وهو ةيغلاو ةفرعل ارك ذىعسب و ءاشعالاو
 .٠ تحتال يسوسمعوااب رك ذإ» ىوتنم لوغخنرفلاووامم ادفوتسم عتب
 قاتلا بادجضارمملا وش () حوخب () تنومة
 مامحلا ذقوتسموهر تابتلانمرضخ الاوهو (هزيس) لمس ىعم (وصح)
 هللامساوةأشيلاو 0 0 هدقوتستاورضنك قاتلا نرك_فل(ىنلا) ةأشيلاومو (زربم) سآدفع (رسيب)

 دوت مف تترنا هاكر ذالا تاسشدوجو ف تتبناذات نسولاودر ولاو تاو رض
 ثسا سا لكنا ىاج هت نيراعن هاا تان ف ىودم لئازإ

 (ىنعملا) درولا لاذ (لك تآ) لب (قاجإ) ناكل لاذفف (امغا) <
 ةأشيملاو مامحلادةوتسمو قفانملاب/جوهويناكللا كاذىفتانابتلا هذهنأ شرم

 تورو بلقلا سامي هرم لتتم و ةتولا لاذ لحتو لص أر يدغتتم راع لمازملاو
 نال نبط يورد تابلت لوبا جعسانالل انما تدرأ ناو

 احلاو فرطا آىوسوناسلاللء ابا ا د١ ىفأت نار مج
 ءتبشللا ذكر يبطلابناطقأتتاببطلا (ىنلا) ؟ذكو
 نم (نوثيبكتاو) سانلانم (نييبخلل) تاملكلاوءانلانم (تائيبالا) روتاا
 (نوديطلاو) سانا! نم (نيبيطلل) ركذامم (تابيطاار)ركذامم (تائيبذلا) سانلا
 .بطلاتو ثم تيما. قئاللا ىأرك ذامم (تانيطلل) مهم
 .ىلاريشي ىريكلا

 الا رهأنم (توشيمخلاو)
 ةييناقلاماط-نمتائيبهلااضيأ اهلالانوحلص!المجاو مهلالا حصتالاجنا هاتغماهاوه
 اهانيعاسلاو اهب اصصالونماو طوظملا ىهو لاوحالا نمتاثيبملا ايأو ةيندلا مهلا ىوذل
 ىلاعتةرثك (تاببطال نوبيطااو نيبيطال) تقلخ ةلاسلالامعالا نم (تاييطلاو)
 تتاخ مالسلا هيلعلافو هلقلخ انرسيملكف اولمماماللااهيلعلاتو (مهةلخ كاذاو)
 قينخ ىمولاوحألا نمشابيطلااِشيأو لهأ اهل قلخورانلا تقلخنو لأ اما قلتو ةنملا



 تع'نذلا مهول اجرلانمنيبيطللة ناةنل اظوظملا نعادرح حلاق ح ىهام تالماولا

 ةرعلا لن ا زل ل مهتلا ىهو ىلاملا ىلا تعم سون سملو سيسخ للذنم لك مهته*
 تاسيطاااضيأو ةيلسل ا بولغلبابرأ نم نيبطال ذم ركلا قالخالاىأ تابيطلااضيأو
 أبيط نق ابلادوحولا ثول نع نال نيبرطال مدقللاٌت اغص لقد ثو دملا ثول نم تاو .ىطلا
 هلمج ثيبخ لكي سا ىأ ىهتنا بيطلاالا ارمي البل هللا نأ مالئاهيلعلاتاكو هولا

 «دئهرك نك زادك انجارا دمك قو 8 ىرتثم_هفنرغم ىطتغم ىلع هتلصخ ر هاظتو ضو
 المخ تابحامها ىف لات فاكس ارسك,(نك) م دن نارادنبك ىداهيتاشروك
 0س (رزا) ناب فرح (مك)لمتالوعم رشا ىهن ( مادم) هوستلاسىأرسكتاب ||

 نيكسلا نم هريدمتنوكيف لَسل ا لاضلا قب رطلا نع جراخاوهو ءارمكسل | ضرك نيك)

 (ىراي) مه (ناش) ريشلامساةيسرانلا فكل امش (روك) قيرطلا نم نيجراخ
 نوعشإ انعم جرام لعق ع دلل باس[ نع ( (تارادنيك) ملشلاوهو واهلا

 قب رطلان م نوران هنولعفي وكلا نوكسءنيذلاناتدةتالو نيكلاكلستال (ىنعلا)
 موفي ونوكسجتن كلا با أر وبن دنت طرود نال نيدقام ا !ىلعشنأ دشعالىأ

 بحاسلكو مامضنالا هع ةيدنجلا نالوا نيو ثجراملاب مهدح نمداسحلاىأ
 داعأو ه>ور هللا سدة لوميذ قاملالا اذه ذاك يشأ نط تاة نان دولا ةلزنم لزب ذم

 3 تزود لدصأ»ا ىرتم 0
 االول اهتزود (تسخزود) مو
 ال دقو كيكو ران ةئيكلالسأ
 روح ىو« راثلا ىلا كبصس كنامعاو كش دؤ دءنيكلاا او لكدا

 ادا عابشاالوةلاسا الب ةحم رسصلا ةعفلاب (نوح] 6 رارتدراددرخ لير موزه راد وع
 رحلاتنا 0

 يطعن لك لصأ نه الث دو ءراعهطا لس ىنلالأت (هيبات) لكلا
 ىلع مدلج نا صرحلاو مدل دوصسلا نع سيلبا عمه نانريكدلا ّن «زردحاو نهرا

 ثيدح فكلاءزيسنأن نع (ىور) لا اهرتق لات لمح هدم او ةرلا لك 2
 ىن-نماذءنات مالسالارهال شغل لف اوف هبمنالو

 تلمعتسسا نا سأل راق ئبتنا كلا ىف عمو ف ىب
 رانلاو زجهلالعبلق لاذع داكسح نما الءةردس كل لوي مالسالا لهال شقلا

 ةسئا او زج تنافالسأْ طل هذه بكنرت لو تعجر و تتناول الع جار ئزجلاو

 |. 2م ددتسدو قرم هحوتنانيلعداعأو هحورهتا سدق] و ةباذماو



 (يعلار ةيئابلاةنملانم (رادباب
 ري

 لاقدناكلامن:سنأ نع (ىور) :ديؤلاةيقا
 لجر ولطف نمل لهأ نم جر نآلا ميلع لطب لاقذا سو هيلعهنلا ىف ىنلادنعن خا
 دغلا ناك اة مولا عم ساجو لفها ه2 هيلعت قلعم هوضوءام نع , هني فطل:راصالا نما

 ثلاثلن مويل ناك ىتح هئدت رم لم ىلع لجرلا كل ذعلطف ل ذو ءب طم هللا ىل هللا لويرلاق

 دق لانو ضاسعلا نيورمج نبهللا دبع. عمراس ملسوديلعمتلا ىلس هنا لوسر اال كلذ لما
 3-5 : ا تيأرمتاف لاي ثالث هيلع لخدأ الفا ته -فأو مالك ىلأ نيبو نب عقوا
 اذاكلالاةعاساه متل هدتعياتا نا ثدحور من بهتلا دس ناك سنأ لاق من لات تاعف

 وهو مبصأ م ةالصلامتأو ءوضولا خبسأآ ضوناذانر سلا عمموقي ىتح ريكو هتلاركذ ءثارخ ىلع ر اعنا
 تضم اهظفارمخ الا لوقب هنم مه-أ الفارغ شاذ ىلعديزيالمايأ ةثالثو لال ثالث هتشمرفرطغم
 تعم كسلو ةرمعالر بضع ىأنيب ويب نكي اهل تلق هلم قمح نأ تدكو ثالثلا
 تعاطف ةنملا لغأ نمل عبر كيم ملط سلا جنو روتي ملسو «يل ءهئاىفسمتلا لوسر
 ثاؤلب ىذلا اف لمجربك لمعتلرأ لب كرايم .ظأ ىتح كيلا ىوكناثدرأفتنأ
 ثيح ىناع دف هفع تفرصن ْثدأإ أرامالا وهام لاصق للسو «ءلعهتنا, اىفسهت ألو لاقىذلا

 ريخ ىلع هد> الو نيابسملا نم دجبالاو ينس فن ىفدعياالقارتغ,
 السمان تاع اذان ىبنا رحل الىدلاوهر كن علب ىذا

 (لت) يدوى ح نيرخز طابع دك« دوش طم غي ناسا نال قوش ملعاو تلع
 ىدمب لط ايلا ىلاهتفاضار سفن ىنعب مد((ل طاب مد) ن وكي 2 1

 ةثابطلا ل هأ ىأ لسا نب رق نوكي ىتم لطابلا نم سغنلا اى
 جيبقلا !لمعلاو لطابلا لولا نوكي ىتمو .سهاسمبا ذه ىذفاراثلاب نوغحط لظنملاكم هنيذفا
 دنع (لتد) ىلاعتهفالاةناعمت<النادضااودض هنالمه :رامبالىلاهتهنلالهال اراء

 (قرهزناك لملابلا نار رفكلا لطب (نطابلا قمرو) مالسالا (قحلا“اج) ةكملوخد

 اهعطي لمحل اهسنوتوةئاالا تيبلا لوحو سو هيلع هللا ى ساخن ددتوالئازالسهشم
 مغ لاقءارسالا فنيل الج ىهننا نامشلا اور ور تطةىتح ةبآلا قحلا"اب لوقيومدي ىف دزعب
 علاوطاارتادراولا ا نم ىف امن قحلا نم“ ىصام لك. كارثي ( اقحلاءايلق) ىركلان للا

 ارىلاربستي (لحلابلاقمزو) لالإ تاق تو لامملا تافص ىلتورازنالاودهاوشلاو
 لك .*يجيوف نانتاوذاونالخالاو فاسوالاو ل ضضتااوركذتلاو رطاوللا نمنوكإأم لك



 | ناك ) نامت هتاالخا.لكردو (لملابلانا) لطابلانمدحاو قوهز وحلا نمدحاو
 اورداربىاإل .ىوتم لوبا ذاورككنلا,الاءلعأالا ذكتكاذاو ىسهتنا :
 مالكلانيزتو ظفالانيسمنل (نامه) مشي روداوخءاوؤنام ٠ ةيدانامه

 معلا (ناوضتسا) ركق تلأ ىأ باطما «ايروهظل لسونلا ةزمولاوركسفلا«ثيدنا(ةثبدلا)
 ناسنالاىندعي رعش أ ىشيرو مظ ءءايشالا ن.ثليقايورمغالركمفالا تنأ مخ اي (ينعاا)
 نمناسثالاب ةقلاثلا ىفنلا ىف سيرو مظع تس قابلاو كم ةفملاتلاسفئااوه
 مزاللاةداراو موزلملارك ذرأ ببسلاداراو بيملارك ذوأ رح اةداراولامارك ذزيبق
 ةركمتلانوطتلاوهنانالل مزاللاوبدلاولحام نطاتلان او لا وهداسنالا رس أ نان
 يسفر ثأو هتيلقم ةروس نمالا ةسبنا فال ةةيفحلا حقو سح معيالوتكردم اوةقطاشلا ىع
 هرسهتلا انس دق لوتي و ررش اذواوذانالار اد ةمر بت صر معي الركذتلا نكيولا ذاو

 لكلا (تلك) م« ىئشلك ةيهوتئراندورو هىشلكو يشي داتساكرك »ا ىوشم
 ناتسئنانتاتساك لثم (ىدلك) ةركقلاوهو (ةشيدلا) در ولاوه ةيممملا فاكلا مضب

 ةاداركسصا نم ةفذخم(رو) باهنلل هبض ابننا ربثكء درو لمح ىأ ةرثكدلا ىلع لدي
 باطغلا هيفءايلاو لو كاوهراملا ( ىؤاسإ ىَيِةباكح ىلء لدنتنك (دوب) طرشلا
 افيطلادرودلركف نكن ا (ىنعملا) هييوءامطادتوتسم (ىنشلك) بطملا (هعدز
 دقوت ىلا بوسنمبطح تنأف ايذؤماكو_ ”لركيفناكت لور يسكلادر ولا سم تنأف
 ..لقأو أهتم ناسنالارثك 1و هتسحاسناسن الا ة مث« رعسمتبمالىف ىدر ولا نبا لاق ماسحلا

 درو ناس اهح اسرعم ةذرطاما ةينااو ةفيظنلا ةركملا مالكلا ةصالخ هتمبت

 ق9 ىونثم لومي و لمع ىعلا اذهلور دمام اصر ءةهقلاةركقلاو*
 ءايلاودرولا«اموه (ىالك) ييدنتك ورعب تقرا لودوح دو

 ىعمي (دمتز) بيلا سأر لع ىأ (بيحرسب)
 (تنت) نم (زا) يالي رشسميقءابا (فيب

 ةوراطملا تالسبط ىارظنت[تاثايخلا عبتم ف لو ضياثيبخ
 ادوخ سنجار سفح « تسستاراطع شيب رداهابط 9 ىوتم «ابشالا ايف شوب شخ
 نوثلاوفلالاب (ناراطع) ءالمعلاربغ عج اداءاهلاوفلالا (اهابط) جي رت ركا

 تاليطارظتاالثم (ىلا) لعف يدب (هدرك ) رظن عرس لعف (نيدي) راطعحتج
 يالا



 .مدصما امسنج اراهسنح ىوننم بترا لعفي ومن سنج لكدرا قيد برقيراطعلا
 طلخلا نعوم ىذلار دلل دمك نم ض ام لعف( هنآ ) ب هن

 (ىنز)سنادقلا هيلاراشملاوةراشا مس نياو نم ىنعج زفنياز نم ةيكرم (نيز) طب
 (ىنعلا) راوطالا ىنمءانهو علقلا عع .وه ىذلا يضكلا نم (هتضكنا) وا تابلا
 دزيمار درا ب . ىونم ةشزرمللا سناوقلااذهذ يناس كأن ارت طلعو طاخعو
 دج اولا ممثل ينعم عراضمل مف ةيسرافلا فاكلا مشب ردصا اتديزكن م (دشزكر) طا زيمارد) ميشركي دلي زانليكي دس زكري »شر شركشابسدع

 سدعناكن او (ىعلا) ريغ ىلا عجار ريعش نشل اوربغ ىنعم ركيد سا 'بد) ددعلا نم
 هارملاو طالتخ الا نمد :ورخ لا دح اولا نما دحاوا دح او هي هرك ركسعم طاع راطعلا
 را ا كارلا ذا سدعلا نءر ااركسلا نم
 اليل ةرئا بة دحاوةأ تادوحول! 0-0

 أر رقياذ_هلو دةنلا سس شغلاارزما :
 "ةمهرددبو كبت « دتطراجأاج ,تدكامل) وتتم لوقت "وياك
 (ثين) حاورالااوقارأو (دنتخير اجو مهتالبطلاب 2« (تكشاهلبط) جدنتضما
 (ددنطما ) رخآلاب ولك ( (ركد هرق) عملا 000 ءايلاوتشب (دبإل 0
 سكى أحاوزالاتل اسف تالبطل ارسك(قتقملا)] ةوطلخ ىأ بُئاغرك دمج عراشملعف
 قحولل ىوتتم عينلا ع ءلملالاءي] نع يف دلت اا لاء ؤ تلا حاورالا اليل
 (قسوزددأ عع مف «تبط رانا دكار ٠ ١ قروااراساد اسره
 هذه (اهنادنبا) نرغب وى (ديزك ) ىحف»# (6) ب واعمل بتكلاهتمدارلاا
 نانالا تاب اوقرغي ىنحةلزنمابتكلاب لسرمتلا لسرأ م (ىنعما) ىلع ىنمع(ب)تابحلا
 ب كوش ةدحار ةمأ انك امدعب ىف انملا فل اهلا نم قذاوملا'و زم ورلاعلا بط ىلع
 (م) انهربت (نيزاشي) مجدي و كيان ساد « مميدحاو تماما
 (ىسئاد) دحا (نك ) انك ةبيتهقلا ةدحولا"ابلامغب (ميي) نحن
 كر( ىنعما) ناس فرح (ك) ةيضاملالاحلا اك ءابلا
 ىرشم نا قافنلا سدعوأ نامالارك-نحن له انااح
 0 |شوشغملالفزلا ىنعمةيسرافااب (بلظ) يتاورب نوح امودوب بش مه نوج
 (تاور) هتباكمل هيفءايلاو ىغاملاةغيس ندوب رمةس رعلاءابلامضا (ىدوب)ا نسحلا يللا
 ىوالا ىلاك ليلعتة ادا عاب االب ةيسر اذلايخامض( نوخإ) .نأب رخسا ىنعع:م نيعضولا ىف
 نعغ (ام) ليالامسا (بش) لكوفعمب (همه) يشن لح ةلمالو عابشالاب يناثلا فو



 سانا بلاك لكلا نك دل اراجابن لاق نسحلا يلا او لفزلا باقثاناكو (ىنلا)
 ىأ تفك «اينا باتقادمارانإ» قوتثم لاما ذه ىلءنيرةسم يالا عج ف نيرادلاك

 ءادنذادا (ىا) لاف (تنك) س+”(باتف1 )أ (دمار) ىتح(ان) جاس فا هوشرودشغ
 تعلطو ءايبنالا دوحو ستر هل «ىتح(ىنعملا) لاعتةسرعلا»ابلارسكم(اس)دعبأ( وشرو»)

 قرذلا ذهرلعب الو لاعت ف اصالو دعب سلا ةبت ف ىذلل لاقوىاغنازبقق ماعلا ىلع
 > و9 ىو لومي اذ هلو ذوحولا نم نعل اون هام ىف مهنيذلالازيبقلاو

 (نر) زييةلاوقرخلالعن(ند# قرذ) لعن( .اد) هنارتةثسوارزمل دادمتج ه .ةرلنر
 نيعلا هاعتناولالا فزيبقلاوقرغلا (ىعنلإ رمعا(ثاثس) لومذلاةادا(ار) لكشل او نوللا

 مهزتراوو“اينثالا هريس ا.د لوغب هلكر خآلا مالك يتورفعاو لعللا لعو لعظتو
 عيبقمأ ن سوه له ساشا نهد _>أ لك نملانول دوزيجدو>ولا نم نيدلا ةزنجءابلوالا
 (ردوك) ملامك اشاغدلخ ىتازارمشج « ارك اتانررهوك دادمتجاو ىوتم
 ىازلارسكمز مريدفت(ناز) سي هناو نوفا (دلاسا) رهوملاب بارعة يمهعلا فاكسلا نب
 نم مسوعجوتر مهن( دلخ ى) مولهلابيسا!هيلاراثلاو .انكو نم ىنعمب ة عملا

 «ىدلا لهو ةيلاعلا هلا ذر هوما معت نحل (منهَلا) ١ عجولاو سلا ىنععردصل !نديلخا
 4 مهريتشو*ىفدلاب مهر عمو 4مهتاعرؤرفوم اك مقر وهو سلا اذه نمو سيلا

 لوفياذولو معوذوي وءابلو الاوءاسنالا مهتما سضي ىذا كاثاملاةز وه ىذلا

 اوهزو رهنزر رإ كك ىاهر زاتادير ووسام لاك ب ال نادبز ور نم داو ىوم
 نيرؤزملا بدارملا (ناكمالف) بي ردللةراشا -!(نيا)نيدشرلا قا علا اةهمدارأرراهلا

 نو رْورملا (ىعلا) نيصلحلا نصااعا ىأ ندعلا بهذ (نك ىاسهرز) نافالارعأ

 ةرطغلاوثمحو ندهملا بهذ دو هاخلا نوصا ا.ائاو نيدشرل!ناشملا"ادماقاذتلا رهأو

 را دنيسات هواي رعت ةئبي[ث سزو رهكسازإو ىوشم كلذ ةلعو مهل نوب مهل نوغشاع
 (ينعلا ناكىاهرزىلا««-رينأ نكموناكبالذا!ىا عمار ريمض (وا) «رافي رشا

 هطيرعت: [رص صلاانا ب ه فان دمكوه ىذا الا: نالوأر اهلا مهب رم نينالقل انال

 دشرملا فيرست فرشلا ىلا بو فما ىريىتح ىأراهنلا لاذ في رشن "فرع
 قخو نطن انروظمو' ىغمامهسالكن الراهتلابدشرملا هبش (:دكات) راهنلا ةباثع وهىذلل

 تيالطلا ىف لاق (ة اولا سفنلاب مسقأ الو ةسمابقلا موس مدقأ لإ ىلاعت وق نم استمما

 هيادللانيدلا محن ١ سفنلاب مسقأو ةسمايقلا موس مفأ وكيف نيسفضوملا ىف: دئازال

 از رامالا «ةنرم مث موبلا ةمايق ىلا لسو نم لكنا !٠غرت ىذلازملارامسجب مسقأ

 ةمايغلا نا ب_غلالو نملا_ممأ ف ال ىلعهذمر دصب نوكسو ةكرح لك ىف اهحاس مول
 را ممصحصا

 كنع



 | ىلع تلا داهتيماولو كفعن ل ارم نم كيلا برغأ ةمايقلا تدهاشلا كواطغفثكو ليث:
 يتئوردنعتل بسكلا تالا اهعمتمادام اهح اس عفتتةمالملا هذسهو ل شط اب فرو رووا
 ةماوللا مولا سةنلاو اباذعو ةريسحو هم ادمالا اهتسالمخفنتألا ْمءةلآلا عزت دمناماف هللا ىلا

 اريشيا د هو ىلاو ىهتنا معلا يف اهحاسوولت ةمازالاةرفاكل !سفنلاو ايندملا فاح سمول

 حرس اج دياعب زوره درك زورتازبملار متسابق وحال ىوننم لوغبفرلك. دئوادخ انالوم
 ارفسالا(ديز)رحالا(خرس) هيفىر ياه راهلا( زور) بيسلاالاذنم(تاز) جددزو

 وهو ئثلكدبف ىربىذلا« ىضملاراهلاوهو مويلابتم |قحلا ب
 : كل ذكر غسالاورجالا لام
 ةرامالا كفن عابتابىوسلا حارصلاريسغ ىلع كنأب» اسكلعيو هشرأاقالتامل

 ةمايغلا يلع موقتف هرغسأو كلاعفأر أ هد اثر ارونب هااينألاىلا كنوكرو
 لوقب اذملو“الوالارسوه ضل! فراجل! نا لعت ف ةماؤل ةرام الا لسع

 (س) « تساءاسنوج ناثهام شيز ور ه تسايلوارسزور تعم سيول ىوتشم

 م انهو م اذ ةيسراشلاايلارسك(شبي) راها ةقيقح ( ز ورتةيقح) ازملا انةلزخج
 يطل اهياسلا (تساهاس) هيب دن ةادا(نوييز ءايلوالاىلأعجار ريمتن ف (ناثهام) دنع

 | رسوه رابنلا ةفيقح نانآلا معان مرفت عال (ىنملا) ريخاءادا تساو عمجلاةادا اهو
 لوقي هلك ل الاظلا لم مسهل اله دبع ميما [رم عيبقلا قرغيرتلل مهريعشلا

 قونثم لوغب و بالطلا هيني واو لالظلا نآس مهمل لاله

 ئئلامسا(زار) يزود مثح عاكس راتحسكع © زور دمنا دوح دصزار سكء ال
 نيعلا ةيطغت( زود مج ) ىلاعتقحلا ىلاعمجارب ةنيشلا(شب راتس)اولعا(ديفاد) ىلا

 لاجر رس نطاب سكعىفملاراهل أ اذهناىعيمتلا لاجر رس سكعراهلا نااولعا (يع)
 | دومرت بسن ازا 000 ىلغلل لالا قس اذب رات سكعو درئأو هللا
 0 لاق (هومرف) مق طم. ريم غروب ىصلاو ب ىصفلاونادزب
 قط هل اريسعمر و ىضشلاو ىصشلاوهروسف ىلاعتهقلا لاق بسلا نامه نمو (ىنعملا)
 دمي تك رث(لعةوام) نكسوأ همالظب ىطغ( ىجساذاليللاو) ءاكوأر اهل لو (ىعفلاو)
 هءّدو هرنااموب ريشعة فخ هثءىح .ولارخأت د: هرافكسا لاما يه لزنئلضغب(ىلئامو) كبر

 ةغيطال اى للم او يلام ا ةغيطللا بل املا لع ادلا نب مج لاننيلالس ىستاهالقو

 لاح هجو ىنع ىلالخابامعا لايسا تذو ميدل هءالك ىف مسقأ هانا كك دوجو دحيه ىتلا
 ليقو ىصشلاو) لانش لاملا لاج لاهل ةركش ادم, ةفشما فرحت لد حالا
 قنكستسلا ةيلالحلا ةغباطللا قحولحور و ةعدوتلا ةيلامجلا ةغيطللا قحوىأ (ىصساذا



 كلا

 قملاو ةيلامملا ةنيطألا ىصشدجو ىلع ىالملا باع ىعس يح اهلا ىب ذ
 باهل ابساب ةيلامملا ةفيطالا ثبخص ةلاحلاءده تأوغلبللا ديرقنو ىعشلا قالملا
 دعب لوقي ميس اذا وتب تاما لابسايرابخخالا ىلا جات>اف ةفرعملا لاك الةيلالمل اةقيطالا

 ىنعي (ةرخت اللو) ةركستلا ناطلبروماظل(ىلتامو) باحع ا ل
 ىلع ةشب ألا (ىلوالا نمثل ريخ) ةركنلاهذهدع كلة قف | نمعم طن ىه ىلا ةريخ لا ةقرعملا
 ىف ةركتل امذه و دس ىف كلن حت ىنلا ةفرعملاو توكلملا فراعم نم تناك !الةركتلا ذه
 لهأ بابرأ مالك لما ذه ىفانالوسواند مف ىستنا ةيتوربم ا فراعملا نءةهتيلاةردلا
 اهظ يملا دصق ىلع مسقأ ىلاعت هللا ناالثأت ام نيب قفوو نيف لعأ ما مور هاظلا
 ةلزوتل هتهباشمل ىصشلا,ىمةىببحاب لوشب ىل | عن هلا نلك سو هيلع هللا ىلشالو رنأ كا
 مبا ثمل ىمس هيمسقأناىدنعىفاغنالةةايلالالاوادوجوم هنوكد ل دودو هتلئامهليللابو
 لوم .ىونشم لوقبا هلو لت رماول عيل لتاذلاع ركتولرونلا ةدحو نمرود
 (ةيك) رخآ (ركبد) ع تسرا سكع مهنا كسا ىارب معه تسود تاو. ارا نيكر كيد
 هلصانو بلط ىنعم (تساوخ) اراصغ هيلاري ماو ةراشا مسا نياوناب يل نمتبكم ع
 طرب رمكع ىر رصلا ىعضلا اذ نوكْمِمَبو داو يروصلا ىصضلا اذهدارأ هقانأ لوقو (ىنلا)اذع(نا)كلذ(دكن 1 )رك خذ (م*) بيبطاىأ (تسود)
 (قك قئال ءحانفدوح ه تسا 2 ب وتتم ىلالاطصملا
 انغلا(انفدوخ) مسةلا لوذ(مسمس مك )فانا لع( فان )الاد( ةندو) ادن
 هيمثلا .ةب ثا هتقايلام م غن اغا اوأطخ ىتافلاب مسقللا لوقالاو (ىعملا]م اه (هح)ا

 ءايلوألاو ءاسنالارسر هراهللا ةئيم ناا ذهب تشن هرثأو هرون ركع هنوكسل لا هبهّلامسفامو
 ىقاطصلا نطير دبر ينم دقسم مْطاوب لاله. لالط مناوي لاله دنع يرو ملاراّلا لب
 توكسقسم ىهينوكسةسلاههتلا فاد ( رعش) ىرمسوبل لوةىفارظناو منو هيلعهلاىلس

 هسقنا

 نمار مصتم ماسالا نيد ىلا نيللاو سسذالا لو لع هللا ىف تاع د ىأ ه مصخ مري لب
 هوب راق لو ةيصملاوةقلخنا ى نينا عمي ىع قاع دو هيلع هلال هناعأ «ماك الو لء ف هؤياديلو ٠٠ قلخ و قلع قنيبدتلا قات عطةنمريغ لصستم بد د مصتعتوه هبءاجاس#
 ىأ«ميدلا نمافشر وأ ر صل نءافرغ « سلم هللا لوسرن ٠ مهاكو م مركسا قالو علا ف
 نم ةص وأ عل ! نم ةفرغرا دمي و باع هللا فس هللا لوسر لع نم ددحو كلا زم لكو

 مهكر ىأ م مكما ةلكسش سوأ معلا ةطقن ن مع مهدحدنع هبال نوففاوو ء ري
 ام يهقتلا هدا مكملاب ةاكسش ا |صخو مكسملا ةلكش نموأ اعلا ةطةن نع منتي

 لوقباذهلو نافريغ قب دمدلادرغلارثأو دحالاروو ركع توكل اذه لكو ىنبتت اةضتلاىل*



 معلا

 ا(قيعرا) جينبلاعلا ب رتساوختوح انف سي. « نيلفالاب>االولرلخزلالا ىوتنم

 ىنعمتلامالاو عأبتالا (قوج) اذكرمالا ناك اذا ةيمحعلاابلا عفن ( سي: دحولل هيقءايلا
 نيلفآلا بح أ السر هيلع هلا سمايل نمر دبسامل(ىنعملا) باط ىنعع(تساومخ) فيك
 ىونثم هيمسقأو همظعهحوىأبوفاضلاهكلامو نيلاعلا بربلط فيك اذك م الا ناكو
 ظفلنمقنشم (وك ) 6ليلج برنيزادهاوخ نأ. ه ليلخ نوحوك نخل بحال

 .1برلا ناملهقىنانلابمسقلا ديريو ليلجلا برلا مسي
 اليااوزا 9 ىوشم ىناغا هنءمسقلا نوكيالوغغل

 ةدحلاوتدبلا(نتإللاذو (تار) لورا عمجار عش( وأ) هدع(زاب) م وا ئراكتزئك اخ
 هريغو ديدعلل نوكسسصرأ دسلاةس رعلابو»( ركن ]ةبسنلل هيخءايلااو بارتلا لاح( ىك ان)
 دمي ىا اهلا دس أر اكن رضا ءذهل ”ىارتلادوخولاكلاذو. ب راسل يالاو دعب (ىنملا)
 ادب: رحل امذهوةرضح ا, ذهتيراتسمنالظيرتلا ء دبره ىذملا للاب مقا ىصضلان مسغلا
 هالهتي راتسدارأ ةوكلالا ىصفلاي يتلا ذهب بللاب مسقأ موأ دس ىأرلك_ذزاهل ىلارتلا

 نوكسل أ دصلل بوسنلا بارتنل ىلا كدبلةالا فرحا هذهلراتلا ليلل اءدارأاموةرشملا

 ةرابع يصشلار ناك هئملابةتارؤتل ازتانيستوك ةهج نم ليل لشلا ف !اثسددبلا
 نرجس انف و» ىوتم هتيراتس نعي انك ليات ذك سو « لع هللا ىف ءريعش

 الي(ترحإ) ةيبح (شاقآ) وب لع دوام نيه تن

 تتأال" (ىنلا) .كلغلا اذه نس(: نيز) ىنأ (دمآ )ع: ء) ب
 ا ىأ ككرتامث ل رالع دوام هب تءدوجو ليل مت اا كلذلا اذنه نم مسوميلعمتلا

 كافل اذه قوفتنأ الفي رشلا ا ةك احلا سو هيلع هللا ىلسهنتغرقحم سعشتا
 نع ادعبم هحو نم هدوحر :الات أر املأ ءدوحو ليل باغ ءراعترهظوتعلط أ

 تاسة.انلا هثيع ىه تا هتفيشح سعت ءالقو هبرمعذو | دن اول اكو رثعمةغيقح سعنأ
 تنيك دام 0 م

 ةلسفنا ىشتغي هح وم نكلو *ادهاللاناضم' ىحولارمخ اةناك ولو لب ةنانلضغب (ىفامو)
 أ ترا دحتوالحداز «٠ .البديمزاتثك ادبي لسوإل ىوت» ديلا هك
 نيعنم (ىمللا) اذهنم (ناز) نمىنعمم (زا) راس (تشك ) رمط (ادبب) جالتاع
 نيعنمرهط قوشعلا لسو ىأ ةوالبملا هذه نم ةرابعالتام نيكفر سولارو وظراسعالبلا
 لسا يلا ةرالح نف بوبحل "انج ىلع هريس نمأ قداصلا بحل ءانجو قشاصا الب



 مل
 | عطتلادع دافع لاي ةلالش الب لضخ امىأ الفال ةيربع ام اوءالبلا نيع نه
 لاح «ثسيتلا ناش دوخ ترآبعرم 8 ىراشم اذكسمالا نك !ذاهتوالحو لاسولا ذا |

 ديلاك الم ىنعملاو لاحلاو ةذسوةلاحل ةمالع نآرغلا ىف ةرابع لك (ىعملا)
 نااك ىها او لالا كلذف ةيسسانمو ةمئالةرابع ىنعمو لام لكلفةلآلاك

 تسديركرزتا 1 9 ىروام الذم
 3 :كلاوزعاشلااداركف (ركشفك ) نئاصلا
 | لمرلا ىف هانم ولي ,رردويدمتب(ر دلي ر)ةءو وزال ةبملا(هدر درك تشك ادإ لثن (رصح)
 | ةيسلل الحم سيل لمرلا ناد' لمرلا ىفةعورزملا ةبف اكسس لاعتلا ديىف عئاصلاةل 5 (ىعللا)

 | ىعلل ةرابعلا كلب تاعج نافل 14 ىنعم كو هلا تراس ةرابع لكت رسل تارابع كالذك
 |ىوتشم الثمملةبساتمةغالا بس ع تناكو لو «انرعلا اهنرعي بس: موز ةريسغوهئذلا

 (ركرز) غودساهاضم(و)كرخ شبير دناوساع لس بي هرب شيب قاوسا تلاوإ)
 ةمامقملاءانلنا تمني (رخ) مظللا (ناوقيا يلا انج ءوماكسف فخم (مك) عارزلا
 |رام اما دق مظعل اومن باكل مادسقو علل ما 2 .الال مغ (ىنملا) رامحلا

 , بسا شرخ اهنا عيرشاتارابعلا عر دك يسانمغ عضوا ذهتاك
 الئالالولويغمو وفه عأ نمئش انفال َنكراَمْيثلكدا هتلعو ل وبتمو
 ةياكح (دو) 6 روزدوعرفباردعتااانادو «٠ روروصتم بارد وحلا[ دوو كوم
 ةفشو لل :الوةراس(ىمملا) بنكلاىنعج (بوز) ةغشف (بارد) ىغالا لاح
 «دارصو مالكلا اذهرنسل لهأ اروصنم تالايذك نوعرف هس هللا لوفراصو !رونروصتما
  هسفن بؤر درج دايم نوعرفو هتغبتحر وهظ نع مالعالاو «غن ءاسف لاكن ع مالسعالا
 ىوم فكر ذا اسم دشإو ىر ثءاذكو ةبهرلالا ىوم درهطافةيزامجل اذتطاسل اب هرورغ
 ىضعياوكنهفتنع (اوك) قىعب (رخا) يافرحاسنكرهااسعدش م اوك
 اادهاشماللاءيلم ىبومدي قاصعلا تراس (ىعملا) راهم ضامزعف (دش) دهاشلا
 ثم انك ىلع ةدهاشاروئتمءايهرحالاد.ىف امعلات راسو هقدس ىلع

 هقيفرعأ (دوخ ءارمه) الاذيىأ ةادةزمهااتيلتن[,هريدقت (كادب) ببسلا اذه نمكأ بسنياز دقت (بس نيزإ دم مسان ديما برد هدو ءارمهنا ديوع
 مالسلا هيلع ىسيم ديس لعبه بيسل ااذه نمو (ينمملا)دمعلا مسا لعزل ىأ (دي زوم ينردإلا
 ههشومريغ هعشب هبالان ا هلعل دهضلا مسا ذه يق هتياكح قياناادوهعلا هبالامقيفر



 (وك) مده ق شن اون زير تسود تل اب صدا دوك ىوتم لوكياذهلو
 لعق (د) ةلآلا ىلع (تاي معيبل (هلادل) )بالا عجار ريمشو اوتايبلل كن“ بكم

 (ق)برضا (تز) للاىلع (لكر) رمح (كنس) عضيونعم بلاغك مدرفم عراضم
 هى اردسملانديوج نمو دشمعراشمرمف (دوح) تع ىو رانثلا (رشن1) تأ

 هدسةل [هنانمظعالا هننامسا 1نأشوطعبالهبالا لا الءاعبو (ىنلا) طتلار بثولا نعم

 هلا لاذوتل الا ىلعصقتلا مضيف

 بنت ىتمنيطلا ىلءرفطالي رشو لعشوك آلا ىلع هصقن 'هتياه !مدعو هنا سفن لهنرقو
 ىو:ثءلوغبا هاوي . قراجاذلهوديدحلاو ةيلهالا ليزهأريغ :نماطل (نانزانا ارهظتو

 مما(تسد) ه«تنداز طرتتفح دات ذحا « تاهو و مح تاو تسدإلا
 جوزلااهرسكو 3 تف (دياتغح) ديدحلا (نمك) لشم (ووهه) ديأا

 لآل تدارزر نوكي ىنعجدم ايم لكن م

 بزل لسغ لولا نال مرال ةيحوزلا لي ههتو دي دك او رختاك لثل اىف
 شد نكيرلذاوؤئنرهظبا طرشذاتسالاد-ةلآلا جاودز' كل ذك ةرارسشلا تل سحر خاب
 “3 د3 ترة أف ىوتثم لوميا نهاوهئم دلي ئثىأ ا

 تسكش) ددعلاو (مدعرد) دبر (تييكب) الا ذو (مكناو)

 كيريشالد_-اوةل1الو حو زال كلا 00 (أيملا) دحاولا الاذو (كيناو)

 اوكشاال: علا ض سدر فان اع نسب والو دف ا خيقح اولالا ذو لشد دعلا ف هلرياظنالو

 ةنزاريوتك هونك كمال قرم بمأت نال ثان
 ذاءالؤهو (ىنعملا) اذهنم ديزأىأ (ىزاش

 مها دنتسمالا (مههاوهأ, مولوت كلذهنلا نبا عيسملا ىراصتلا تلاقر هللا رز دولا تاقو)

 فيك (ىأ هللا مهعل )م ولناقربق اورغك نذل لون) هنوءاشب (نوهاشيإ)

 دولا "الع ( مهرابحأ اوذفتا) ناهربلامايتعم قا نءنوةرصب (كوكذفي)

 مر خومحام ليل مهوعبتا ثيح (هللا نود نا ,ءانارأ) ىراستلادابع (مخابمرو)

 اودبعينابىأ (اوديعيلالا) ليجخالاواروتلا ف (اورصأ اموره نباعيسملاو) .”لحأام
 ىلاعت لاقو نيلال_-ىهتنا (نكرتامر 6 (ءاعسومالاهلاال ادحاواولا)

 جيسلا) )مهل (لاقن) هلم قيس (مبمت ا جيلا اوههشلانااولاةنيالارفكدةل) ةدئاملا ىف

 ةدايعلا ف (هللاب رشي م هنا)ا ١ آبتسلدبعيفأ# (مكءر ويفر هللا أودبعا ليث ارمساىنباب

 ةدئاز (نميلاظالامو راثلااوأمر) ا (ةنملاهيلعهنلا مرحدغف) -



 اهدح !ىأ (ةثالثزةهل 5 (ثلاثمه ان ااولاق ني اذغ نم مجوعنع (راسمنأ)
 ىفلاقو نيل الج ىنهننا(دحاودللالا لا نمامو ) ىراصنل ا نم ةفرف مهو همأو ىميع نارخآلاو

 مبسم نباىسبعاي) موكل انعم وتةمايتلا ىف ىسيل (هلا) لوسي ىا(لاقذا) رك":
 | يزتت([كناصس) دصرا دقو ىسع (لاقهللانود سهلا ىأو ىفو ذخت!سانلل تلقتنأأ
 | ىمهتا (قحىلسيلاملوقأت ف) ىقبني (نركيام) هرب غوُكليرشلا نم كاب قيلي لامع
 ايندهلاءذهف مئالانيشيدحاو اوهنانولعيسوم انسالا دبعو ةولالاددعوداز مجذعبو نيلالح

 | مميناوكمسود ٠ ديوخ ناسكيدت ةدثوح لوح ا ىوتم مجريصبلرسياللوح
 (هس) بما( ودإاووات ىنهء(هرشناسكي)لردملل هيف'ابلا( لوحا) 6 دتوشتابر5

 نولثاشل اوديحونلاب اوو است مولوح عفدو مفراذان(ىنملا)كلذك (مه) ناثأتعنايوك)ةثالث
 هنن لممىأ اولطت نيذلا لعبسو دحاو أي اهفنولوغي كلذك ةئالثو نان اةهلآلا نا
 .انلا ىف دولخا نموت: د.حو :لاب حك لمت راج كلش الم دح اونآآلا ليقاذا هيلا نول ام ىلعف
 درك ىربدرك « وانا ديمردون وك ىد رك » ىودم سينخلاةةيرط ىلع كلذتمال»و
 مضر (يفوك ) دحاو(ىب) طرشلاتاودا نمةيسيعلا فاكلا تشن( رك) 4 2 ناكوحرد
 ىوك (ينوك)قءانعم فكن مرمأ ل -هفوُأّرودلا يلا عج نو نزووم معلا فكما
 (دا) ضرالا نمةعستملا ةعطقلا(ناديمإلف (رد) طل | ادا (| ىق) ا .امااو لئاق

 ىنعميو جرحدملارودملاةيسرابفلا فلكل ارسكم كرك ]دوبعملا ىلا عسجار ربهش
 لعق ىنعم ضام لعفردصملاندركن فق ةشتتترك (ةقوكى إ«العتسسا ءادا( رب

 8 ت ءراذلا فاكس او ملا متن. (ناكوج) هتباكح ديغبل ىف ظفلءيلع رخدأ

 ةرئادف منك فرطلاىمخم عارذ نم لوطأ دوعوهو نا وصبر عم
 ناموس ىلاوح فاوطلا لعفا ةركلاكا رو دموا هلالي شال داوهنا الئاقا دحوم تنك
 ةركك داع نادم ف تنأ تنكوأ تدابعنا ديم مزالو نك ىأ هتدايءنادبم قه رمأ
 .٠ دون[ هتنوو تسارع اوك ف ىونثم هرماناطوس قار أر د ناو ملا
 ئذلاءايلاىلا ةلامالاوةيمهعتل | فا مضد (ىرك) م دوشنأ هل 1
 ميةتسموزماك ىن«جانه(تسارإنمزلا لاذ ةركلا«ذهر(هكنا) رك هللا رودملا
 ةؤقو بمدى عجانه (مخز) نم ىنعج ركلاب(ز)ةركلاءذهر(وك)نوكيى»ع(دوش)
 مهسشاوحو نيحلاللاية بو صخم ةبعللا «ذه نالت اطل ل اوري الاوهو ءاش نم ةفةةم(هش)
 نمةركلا» اله تناك اذا نا هقنالب عة ةسم نو ,ك-:نامزلاٌ لاذ ف ةركسل اءذهنال (ىدلا)
 اذا ناصمتالب ةميقتسنوكذ ال دوحو :رك كل ذك ةصفار ريمالاو ناطلسلا ةونو بره
 !ناطلس ناذيو -ءاضق نمتال ةصتار ىمولالا مالا ةوطس نم تناك



 موي

 لام لك ىف ىشرلاو ركشلا دبعللمزاللاف زر ضو ةروهةمرلاوهلاةلج ناكللو
 (رادشوك]) «شوكءار زا شكجددىوراد ٠ شرجاراجا لوح ىارادشوت لب
 (شوهب)تاملكلاء دما لي ءاه:ادافلالاةلاما(ىا) كنذ أك ماو لمعاو مسا
 ءلاجالع (هديدىوراد) لقعل ا شوهوةبح الل ءابل ا

 انلتماو لقءاوخسا لوحأأ (ىعلا) نذالا (شك)
 ىف كنذأ نب رط نم جالعل!بصساو اسهل كذا اسماو

 لضونو كحوراانذأ .لخ دنىتح نط ابلة ّولاتاملكتلاه همت
 م روكىأملدردالا مالكي ىونثم :دهاشلل اوةيؤرلا كل لصف راؤنالإُك نر

 (رركىاملد)ف (رد) رهام لاب ةصصقلاءاذلاىنمع (رسي) رول سا دررهدبآبت
 اذكرمالاناك اذا (ىعلا) بهذ ذو د ىم) رقتسالو ف بال( دان ىم)نايمعلا بوق

 | ىمعلا بولغلا قرغتسيالرهاطلا فيظنلامالكلانأ معان ةدهاشملاوةب ؤرلا ثم ارصح نأ.
 لمكب كبلق بع لك كبل ةيطااتاءاكلارارغت ساتدرأ نان رونلا ل ساىلابهذبو
 وف ناوإإ ىونثم هلام نوكيف كبل مالكلارغتسيالالاوارعسن نوكست نر ظ لاو ةفرعلاا

 ليحلاوركملا (نوفزالا ذو( تاوإ (َركياردزك شك نوحدو رى ه رك ى14 ردو
 بهذت (دورىم)ةحّوعلا فلغل افي (نقى اهل ذؤد) تاطيتلاةلم_هللالادلارساكب(ويد)

 الاذليحو ركم(يعلا)ءاموعلا ل حرلا فرك ىأرد)ج وعالا جوبابلاك (رثك سةكنوح)
 ءاموعل الح رلارمتستو بهئاكهرغتم و ٍيييالارعغ ج وعالا بلقلا ف بهذ نايل

 قعااوتنرج «ىررارارتشار تنكح« رك وو ىوشم جوعالار عت

 ءيفءابلاوتايتالا نعم ندررآنمعراءلعف (ىررآ) تنك واد( ةجرك) كر دوش
 ىفأت كل ارركت تنك ولو (ىنعملا]لنم | ونزا)نوكن(دوش) باع ادا(نوح) باطغلا

 ساس ىميوسدحررل ىوشم ةئير كت منوكت اهللهأ الع |
 تاكولو ىعم رك ١ نمةففخيرو (هحرو) ب تك شنابر ال ىىةجدو . ىكيت

 ا كلا ندبسيوت ( 3
 قباطغلا ذءايل اول مغت ( كيم ر ةمحسصملا ىلا عمح ايريوخنيشلا(شناش لوبالا

 ةمكسحلا» :تنكولو (ىنمملا) راختفالاو رخ اذتلاو رخفلا عع (ىال)نيعشوللا
  تييل اينو سم ءاوحو_ةمكساحا هده نيو رخاشنت تنكو لر اهماع والا طا ,امتو

 ريمش (وا) 6 يركر جدل كباراهدب « زيتسريىا د شكر دور وزوا فا فوشم آلا
 ىأبعمت (دشكرم) جولس ةمهن ارت مج( (وتن) ةمكحلا لاعجار
 (دلسك) طاراوهردن عج (اهدشإ ءانملامسا ينساك( ري)انئادا (ى) نت
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 (ىنعلا) رارفلاو برهلاوهر ردصملانديزيركسم(زيرك ]ةراشلا مالى نعع(رجزيطقت |
 لجالاهطابرعطقتود انعلابءوامم ثنا نمايرتتسستو ىتتذتىأ كلثم اههحو بعت ةمكسحلاف
 ةمكملل ةيلعأودا دعتساهل سيل ىذل لوشن هناكرغت لنمو ىنعم زبركرظزاو ةخحسن فو برهلا
 ىرتثم قينالو ذل تمرغتة هكسحلا مالا ةبقاعا ذهاب لاقلاو فلاب اه اعتب نكلاوة.هلالا
 ءارلا نوكسو واولا عتفن (رو) ب ونرومآتسدعرص دشايلع « رنزوس دنيسو ا اوحيروإل
 اريمش اهفاهعدت ناوىأ باطن. ايلاوةوءدلاندئاوخو تلا ةادا نوثلا (ىفاوخت) ةفغخم
 نوكي(دشا)كنبحم (وتزوس) ىريوراظنب(دشيسب) ملا ىلا عمجار ريعش(وا) ة مكمل ا ىلع هئاع

 امنا عت ضم هونك س(ز رمز لش اعاباك ديا ىف (تممغص) |
 كئمىرنل علا لاذو ةمكسحلاو معلا نم ائيْسأر مت لن او(ىنعما) باطحلاةادا ةبقوفلل ةاتثلا ||:

 1س أر ايح ل دا كوم نيرا ملا دوكبا هاو
 ءاملاتي(ره)مادق (شبي) قيال (دياسن) معلاىلاعجارربخ (واز هج اسورتناخج

 ةيفءابلا(ىموواط)لْم(وسحه)ةانسوا محرم انسسواو ىننلا ةاداا(انليوا')ءارلا نوكسو أ
 الاذو(ىسملا]ثلرتلا ىنعع(اتسسور)تببل امس هناينوتبف :رطل ابل ا( هناذع) ئبستلا فصوال

 لرنلا تيب فرغت الو مودبالو قال سوو اكلك اج ذاب: سارمغ ل هاج لكم ادة قب للعلا
 3 3 ءاشدان فان
 صتانا | لبلقلا» انعم مكسص نأ: ةيورقلا ؛ندلاا روجقلاءأرإاتين ف ىزابلاناطللا ان

 | (تسن)6تطبدراىبوكرببك نا ىو- < تعزل «دراوك تدي زا لعل ىوتشم
 (هش) نم ىنعع(نا) ىزابلا ىلا عمج ار ريع اوتايسالاكن .ةيكرم(وك]) سبلوال عم

 ىع) فرطلاو ةوملا ةلسهملا نيسلا مشن( ىو 1 8

 تاعبل قو رصمرهو درك ى لع ىم م دقو هب نا
 بره يذلا ىزاباوم سيل بقر وك ذل معلا (ىنأا) هع

 2ث. قيقألا لكنا موك ةلاح ةئافه فاز وعلا بناسو فرطا ناطللا نم
 ماعطملا (جامتت) ىت-(ن) ياردازشوخورتوخرابتادد ه اردالوادريجامتت
 ميطلا ىعم رد ملا نديزي ئمدمحتملا ىارلا مفر ةيسرافلاءابلا مش(دزي)ةدحوأل ةيفءابلاو
 هعانريمغاهتتو تأ ر يدي د)ةيلحالا ماللا ىنعملوعفملاةاداارف (اردالوا) ماعطا !ةيوستو
 افتلا اعط اهدالوالعطت ب (ىنعلا) علم اىزابلا (شوخرل) ةيناقه لا: أرلل عمجارا
 بت يركب يرمز ياو جا هزابل تلي
 ااوريغصتلل ناكلاو لجرلاىاب(شكيان) جي درك اك سوهو ديزنبررينخان» دركا
 (ملوك) حاملا ةيسرافلاايلاعتذ(رب) طبر وعي ض موعف (تس) ىزابلافاعمجارا

 ربصملا



 اال اةذف]
 عطقلا نعم تديربنم(دي ربد) فظلا(نخان) تلعف ىنسه رد اا ندرك م( درك زريسقلا
 | تلعجو هرافملا ثصقو هحانج ترصقو هحرثاعن دا( عملا) نينلا .!(ءاك )تصق ىأ
 زادوزفرب 'ه زاسيتديدركن نالها تفك هب ىونشم لوعتو هبملاتت تلدحوتتلا توق
 (تدندركت) عملا ةسالع نوتلاوفلالاو لا ةاداان (تالعان) ب زارد دش نحارو دح
 5 أ اًدعتسم(زاس) واعي لابس الاىئنرعفدركت اطل هيقعاتلا
 ل اخع(ىنملا الرو ةلمهملا لإ خارسكم( زاردإ ا دئاز أ نوزفىنعع (ديزف)
 | دازةمل اهزه نمو ال هأتم اميزتم ولمس لك ظم و كناع ارم نيقاللا ارمغ ىا نياهأتمارمغ4

 دك اردامىوس « دتكت رامبل هاابرهثسدإلا ىوتثم كرف لا طومدح نعدلحانج
 فرح ءانلاوضيرلاراسب(تراسن) روداتاد(ره) ديونعج (ثسد) يي دنك تراست
 نديبآن مى عأ لضآو مالار دلم(:آردام) فرط ىعم( ىوس) عقب عراض لعق (دنك) باطخ
 | (ىتعملا) ةياعرلاوهفَمْلاَو ةماعلا ىمعزامتلا (ترامت) تاسفرح .(ك ) لاعتىنعع
 نمةصحلا ني دبع رشمكيلع ! امن أ ىرطا ا عتثلضرمت له أ: هرم لكدل
 تسورزكسم مادكتاز ٠ نيفروانادىتحارزهارهم» ىوتم لامة هقلا
 نياودوح فيكم (نح) سيمت ثا علامك ( رم) قيراط
 اذنه لْم اهانعمو نبا نم فلالاو نوح واول تفاح هراشام-نياوهيبشتءادا نوف
 هكوةراشامانآوذتمىنعم ادن فرم درغملاءازلا (هكنان) فرعاورلعا (تاد)

 ةزمهلامشب(وا) جوعأ هيسشب( ور زك تاولإ لاذهنمىاتقولا مساوهوماكنمهغغمع
 ىذلاعدقتلا اذهل, ءاهنا لهاحلاة بعل اويقرأب (ىعلا ) لهاجلا ىلا عمجار ريع

 قي رطلا فل هاجلا نال لملا ةيلتةداش
 مالسلا ءيلعدوادف اياطخ ىسدقلا 3 0
 بلطا ىنمءديرار ءحباصتالف قرم ءكقفاورالن دخ لكوان اوخا دير اواناظ مي نكدوادا,
 هور شا س دق هناهميحاستالذةوقرظناوويدصلاندفلاو نما هاناوخابلطاىأ
 تفي (ا) هام زاديز تعتز تبقاع « قدمه دباب رازهاجإلا ىوتنم لوفي
 (قدم-ه) ىريتمجتدرنم (ديامن) عمىنعمابلا (وتاب) رك !نمفذخمتزمهلا
 (ىلهاج) ب رضي ىنعم ندزنم (عن) بلم مسال دو ةنرامتلا ادا مهوب ردصلل هيفءايلا
 نم مالا ةبقاعةنراقملاوةفاولا هيلث كارأ اذا لهاا (ىئعملا) ةيردصللهرفءابلا

 نأ هدابعرمأ تحأبةروس ىف اعنةوةلرظاوايلك ار رض زصوبوٌكبلق جر#
 مكس الع أ امان لاف مهر ءاضرباوموفي وقفا هلا نعاوعجربوةفذغلا مؤلن ماب

 لإ سن ممايقلاوهو (هتاوموتتدأ) ةدحاوتلسضكل عمتاوكدشرأ (ةدحاوب



 يك

 / نع اضر عم ههجولاصلاخ مالا ىف باصتنالاو لو هيلعهللاىل لا لوسي |
 تاوهنو هه.ط تايضا :هتلفغو هموندعيالا ماوالا ف باصتنالا نوكي الويكوا تس ىسهتنا

 امنا) نيركتلل نعي (لف) لاق يخ هحورأهنلا سلق ىربكلا نيالا مغرب فتلرظناو هنفأ
 |متاملا نت ىسهتنا جلا لهأ ف ثكل ىرملاال (هللاوموةتنأ) ىمو (ةدحاو كان
 هش ددإو ىونثم لامه ةسقلا ليمكت ءرسهلا سدت فطعمت لها اوه ىوولاي

 1 2 عدت كور تاون ه دساكنوجو ثسحرد
 داو بلا اىنه#(وجوتسح) قىتعم
 1 بل همويراستاطلسلا (ىنسمملا)
 تس ايف تيبم لحم ىضتقانءاملا نع هاك راهملا
 (ىا)ىأب (س) مرا حور راز تسب ركوب ش « درك هودردارزابك ادبدو
 مجاررمتلاوميلع (وري) رابقللوهو (درك) تاحدلابءو (دود) ىىعمم (رد) ةتغب
 اىأرف (ىنعملا) حان (دركم-وب) انسانماعجوتم (راز) كتب (تسيركي) ىزاسبلا ىلا
 هيلع حانو ىزابلا ىف-«ناطمل لاى لالدلاب داك ابنيسب رابغلاو نا فاىفاتراغىزاسبلا

 ل »تترك ىازح نا دحين ىو
 /اطا ل اوهو هشلا ىلا عجب رج تحل ءانولات (

0 5 
 رغم )0 وفرهيلاةلاط ا هيلا

 ىلاو تا وتلا (ىئابن) ان (ك) واولاتذحاكر اخ مكحلا ةدانال“ اتاوأ

 لاتو (ىعلا) ماقلا مع (تردر نضىمع (ام) باطشلاءايل او نوكنال ىنهع

 اناناتانو ف كن [كانالثامةولغشءاز زجوه لوغ ثم هيد تنأ لاح لك ىف ىزابالا طاخم
 |(نوج) م را باصصاىوت بالزا لفاغ ه رارقح زودرددلخزا ىكنو> وف ىوشم امانو
 نعو نم ىتعمج ( زا) ىضاسأل ةياكح ديغت باطل هيف“ ايلا تنك عج (ىك) ليلمتة ادا
 اندعاس دلخ ىلع انك اسىراياتتك امل (ىنعلا) راثلامسا (خزود) ىقىتعمب (رد)|
 ةزوحل تيب ف كلاما ذهو ماك افران تبر ووو :رملا دلخلا نمتبدرهوأ
 ىوتيال) ىلاعت وقل مل ةرانلا ب اصأ ىرتسيال م الفاغكلنوكةلاحانر دن لعت لو ةيندلا
 ,ىفىسفنالا قام أر فانالاىفا ذه (نو زئاغلا م ,هدئحلا باحسأ ةنلابامسأو راثلا باكأ

 نتمهدع اس ءليصقلةبترم و ثنعسس 03 نولوغب ايلوالا ب رط ق كلاسيإ باخ
 ةئاطيسشل'سواسولاببس لاودو عبط ىضتةميتبر هو قوذلاو قوشلااننرطانمو
 تيب ةقيقملاناطلس ةمدخ نم تب رهوةةر فار دة لة لوا تكممناو لف يشلغتشاو



2 
 5 5 لعب يجف درغتساو كلي عسر افطأ تبهدأو كمه حانح ثرصق تح

 ىنب (مهضنأ هان أنهتلاوسننذلاك اوركسالو) رشملا ةروسؤ ىلاعت هلوتنعالذاغ
 !نيداولعجو مه-ةنأ تايهتشمبا ثاوهتلا 0 ءودالتما
 مهنأ طظوظح مهراثبال (نومسافلا مهكئلوأ) نيدلا ةقيقح نعاولغغواثاريموةداع
 باح ىوتسال) اف انعم ىف لوخدلارغ ةيداعلا لا. <الاروس ىلع مهذوقوو قولا ىلع
 ا: بهلنوكتل هتناشىوق كز نم ىوتسيالىنهب(ةنحلا باع وراثلا
 م عراعتأراغأب (نو زئاقلا مهةنملا بامصأ) دوو قرحر هدوحو ىف دسحلاو دخلا
 نينراعلاىلومو انالومةسمتب رطااندعمو ةمملا ناطلسءي_كفنيدلا من ىمهتا ةيدجالا
 دساو فاقاىزابلاب اب رارئاسبلا ىذنيمل اسالا ةمدخ دع أسى نيثك ١لانيكلاسلا

 ممرات عر دفاع تراحم انفلازو ,ععو ةراكأ ا سغنلا تيب ىلا مهتم دخ نم مهكولس
 ونس مدع نع نيلفاغلالولاو ىدرل اذا ام نكلسو دايفنالا دع: عرف لاق منول اع
 0 اولختإلأعوجرلاوةيانالا مكمن ثالل اةشملا باكأ عم رانلا باحصأ
 ع ذب انكهبطخو تاعاذلإ كوش انث نوعا با .ارشن هيطح اب نوهللا ارش
 -رالءامرو ةرانماا ىلءأد معا #وتنا |يزابلا ىفأ ىزابالن اطللا باتع
 :ك ماد ركبدرخ « ربك ار ةتامازنا» ىوتنم .الئاقو
 امغب (هدنك) بره مزيركت)/ يلا [ةكلما) قئال (ىاز ةراشامما

 ءافملا انه (ىنعملا) اثبع ةءذنملا نعاغرات:دئافربغ نم ىنعع انه (هيخ .
 راق وثم خسولا نتا زوهملا تيبىلاريبل ناطل لان

 ف (ميئاى) دعب (ذا) يب ءاتك مدرك ن مفك ىذا ىف
 (نابن) ل ء(ب) حال رام 'ءايلا(ريلل اس رتسح ى ديلا

 اطخا ماكر تلعف (مدرك) انا (نم) لاق (تنكس) لكس الو ناسلر باق نم

 الئاقفارتءالاو لل دستلا مهوم نا طلسلاادي ىلع هسح انج فح هئاطختهفارتعا دعمت (ىنعملا)
 . مالك امل درازا سل س 8 ىوتئمأطخ تلعئانأ هلام نا ب

 رملافاكلا مش(اهك )تنك اذان( سب) جدك
 21 يع يناله تدياانن عراطب

 3 ., (زع) باطغلا

 نت ةررهن ثكنات“ و 22-0----* ىوتم لات لاذستلا



 اهلا

 (وج) ديبعا مهو حاورالل (ارئاج) تاطللا فطل ىنعم .(مش فطل) هي دكو كش
 (مهتتازإ) لعقتىتع عراضم بق (دنك) بلطلا تمم ةناتقلا:دحوملا مما مي

 ناطاسلا نمفطالا (ينعلا) نسحلادبجا(وكت) عين 0 :
 لك لمعتعشاطل لانا هتلعو ةطساول

 نم ىبهمحو رهقاسدقهتك تاتسح ممئاثيسمتلا ل دببق همرك هدو دقحف اًنسسح مق
 فوم ا بولطلا لب موفلابهذم ىف زئاج ريغوهو ذ لعق عملا فطا ىلءذانقعألا
 موقلاالا هللاركسم ماب الف) ىلا عت لوف دبعو تغ لح دب ل ىتح غابام برا نم غلم ولو
 ةبو علا عقوتدينحلا لافو بوبحم تاوفوأ هوركم لول > نوت فوم ا (هبدنن) (نو رسام
 ىلاعتهقالات (نينمؤم ماكنا نوفاو) ىلاعت لون بجاو فوماو ساشنالا ىر اجي ىلع
 ثالث ىلع نوملاو (ىوألا ىهةنملا اف ىوملا نم سذئلا ىو هرم امم فا نمامأو)
 ةماعلا فوخومونابمالا هبمصإ ىذلا فواناوهو ةب وعلا نم فوحلا (قكوالا) تاجرد

 نمأيالذ) قاعتمسا لاق مسوعبا لع هبا ىلس لوسرلا هن احامقيدصتااوهنامالان الا
 لاف ةدهاشأاباصصأو ةبقارا ,!بابرأ فوخ (ةينائلاو) (نررسامللاع ولالا هتلاركم
 معلا دبعلا قز رينا: دنعركسسمملا العا ايوا زم نونالثلاو د> اولا بابلا ىف يتلا
 نمدتلعوأ لف: نما نهتيأر اذان هيف لالالا 2و٠ ف زري نو لمعلا وجو
 عرمشلا نازيمعضيالذركسملا نم ههصعر أ اربدخ هةللادارأ نؤروكع هيف تملا نأ معان كلر

 بام !قوهف بدالاءوسعملاملا٠ا انفتانأووعك وكوت ناعوت: افي

 ةرثؤاالاحلاء امي عميدالان ويب مجادالبلاهذمو برغملاب

 هللايذوعن مكس يلع لامحلارمغتل كلذ ىف و ىلءاونوك: ملول نولي ختي هللا !نم مهلاركمإلا علا ف
 ا(نيتمىديك نامه منوال ثبح نم مهجر دتسنم) ىلاصتللا لاق ىكناهركم نم
 تاماركلاوتا.آلارا او تا داعلا قرخوهر صو ملا صو سخ ىفركسا اامأو يشل الاقو
 نورومأم ممنالا شرا وللا لسرلا لع ب جواك ايهرتس ايلوالا ىلع يجو هلال ىهلا سمأريسغم
 تاسايالهاساو ل سرا ةوعدةياكعهللا ىلاوءديامتار كلذك سيل ”ىلولاو هلا ىلا ةوعدشلب

 فود مهءاقم ف نكي لولو نصاواخا صخأ فوخودو(ةنلاتلاو) لولا ثدحياكهث دب
 ىصقأ ىعو لالا ةبرهالا وخلا ةكحو صوصملا لهأ م امم ىف سيئو مال الا خيش لات
 اذن امصعلانالوغب ءرسدقلا نم دقه مالم تلع ناي قي ذأ :ىفاهلاراشثيةحردا

 تشر ه امىاهوكدك ىدزنكءر رو ىونم لوغب ونوكي) السلا قيرط ف هجولا
 (ىشنزر لعفنال | (نكم) بهذا ىنممالمهلاءارلاعب (ور) يامىا
 (دمك) انتاثسىنعب (امىاهوكش) تناسفرح (ك)أ ةب ردصللءايلاو عي



 ((3نل

 الازعضتالوبهذا (ىنملا) !بورممىتم؟ (امىاسز)روضح (
 [تمدخ وي ىوتم كلذوةصبق تنأ انيوبحرو حو دعو مادن

 مع (ىشادتي)قئالونم (ارنم) «ىشارنانازارجىاولون « ىشا
 ءايلاو ايلاعْئلاةمافاوهو تشارفانم (ىتشارفا) بسلا اذه نم (نازا) نكلا
 نمو بوبحلاةرضح مادقةقئال اهتنثملالةعاطوتلنم دخ (ىنعلا) باطذلانيسعشوملا ىف
 تاز م دسروتساعدو) داردوحو ىونمم ايلاعمرسملاءاولتغأ ببسلا اذه
 (روتسد) كلىممباطخةادا مز ليلة ادا (نوح) م دشر ورغم تادندرك اعد

 ترصالا (ىنعلا) لاذ نموىنمءنازان م ةففخم (ناز) راس ىعم (دش) نذالانمم
 ارو رغم ْمل_لقراسماع فاذل اذإ كاف نمو 4 لوو كلها هس: ىأرك ةلاوءاعدلاانوذأم
 (مه) عادج نيزوك انوا ه ادا اردوخو يديد نع متهإل وتم
 باطلا ةادا (ت) تيأرىأ ةيضاملا لاما اكمل هنيفعابلا (ىديد) ةنراغلاةادا
 سن (ان) .ءادا كا نامتهتلا ماا دخو عمىنممسابلا (ادخا) كلفنا اردوخ )

 ناببلل كريدي (وك ) ىمكملاءادشلل امرخا ىف فل الاوتيريللا مك ةمداسمريمكتلا ءاشنال
 ذل ملا مضي ا دس طقبومع تنال قارنا انهم (ني) لاذ عب داو

 اذهع ,سانلا نم ك ىلا ابيل لفن تيأرر (ىنملا) دعبلاى
 هش هج -2 0 مكرم اديعب ىلا عتهللا نم

 58 .) دمعي ىفكعدنيشت) هلي (ة نكولو (هح رك ) < تيتنروكسو
 ثعيدعتيناطلسلانكولو (ىذلا) ليضغنة ادا ( ث) علم (وكت) كلمن مهناوبفرعا
 (هيبنت) اصلمدعتاوثلرا دقس قرعاو غن مسوفا نكل كبح سيهمركن مو ضرالا ىلع

 هلزنت ل عمهننا دوعتو ىل اعتق ىلا عمج ارميفرتتسم دعس لعان ضرالا ىل ع له دع
 لرادغمو'لردف فرع اب ىدادعتسابا ذه لو هو رتغنالذهثمابر اسمو

 حالفلاّنأ ىلاريشي (نوعشام مجتال سوف مهنيزفلا تونمؤل نأ دن) لوفي لامت هللاثال
 ةروكا ذم ىع ىتلا طئارشلا عيمجدبمملا يشمل نامالاب بنامالا قاطع رصدعال ق يقال
 لوسولاباءزانو ما ف اهل ذس مهو ءاوز غطى أ ءاغبلاو زوغااورغظلا حالغلا ىنمموتنآلا ف
 |رهاظاب (نوعشاخ مال مهن يذلا) لاف مهنصروت هيفاوثةنا دعب اوشبو مللى
 تافتلالا نع اهضامغن اينما عوشخر هساكسعتناب سأرلاعو د فنرهاظلاامأ نطابلاو
 عضونيدبلا عود خوروضملاهمةهارقلابنادلا عوشخو عافقساللاذتلاينفالاعوشنو
 عوشخو ابوتسم عوك لا ىف ئانحنارر هظلاعوشخو ديبعلاك م ظعتلا عمراسعتلا ىل هيدا
 ةكرملا ع [مسبنوكسو عيتوملا ىلءامجابث نيمدلاعوشخو ةيئاوهشلار ماما ىننب جرقلاا



 ةمزالعبلقلاع ود خو سجاوهلاو رملاوما نع اهنوكسسةنلاعوشفن نحلابئااءاو

 حورلا عوشحو تانوكلاو نااضمللا كرت ىف ةبقارم ارسل ا عون روضحلام و دورك ذلا

 نيدلا مهعرم-هّتنم ىهتنا لامحاو لالخلا ناس ىلع دنع هئاوذو ةبحن ارحب ىف «ةارغتسسا
 ماقلا ده كماقأ ىاصتةنان معانا رتاج انه فن تيأر ورا فام تلعف نان ىريكلا

 1و لوعل اكل نب فرت فالحق يلب اع ىبر تءدخ ىفا لةئالو وو
 ,أالاو هبال لاهتبالاوعرضتلاب لم أورو ذا كاعد ىذا

 9 ىوتثم لوفي ىزابلا عسر مثل روط دعتمالر لا بفن فرعا ةرمانالتي دوبع
 ينم (دامتي) اضياوسم (نا) جيوصختاسو مدرك ه موتا
 هنرصح ىعةظفل هيلع تام دم دعو ماك ء سنع راضم لف موش( موش ى ميلا ىلع مداتلا

 ىزابلالاتغ (ىنلا) ديدح ممتع (ناطسموب) تلعت ىنفمي (مدرك) كلذك راسلل

 | تاسأدتدالاتر "تنك ن اىنسعيا دب دج تلسأو ثنتنكسلو مدأ ىلع فمجأ ىلع ناطا ال

 سوك و ركرعشو كش سونا رشم اعرفك عب الاى مال -اىلا تءحرو |
 بمال ناننيانملامشاع( .(شتسم) كنا (نرالاذو (مكناز « بي ذب ردعدو دزك |

 فلم فرحواولا (ريكبشو) باطل تءاتكاَنال متو هعفن (ىك) ناطانا انه

 ىارامك () تاكتا (رك )وكرتون ةدشلاو وهلا
 (دور) ةيمههلاءازلا نوكسوةمرعا!فاكل اعتغب (ثك ) ةيردسأل اي 0

 0 00 ذب شوذع) بعذي ى عج
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 تفرنخأ هج رك 9 يرام هرذعلبتامءركس نماجوعم ب هذءا ضرفول كتبمم ىفابوت

 ىزابل «الرغطظلا مسا( نخانإناكو لو( هحاك) هبار ديشروخ محرب نم مك هارص ىتابتو>
 (نم) ملفا (مك) ىدباذخ آى أك تنك اذا (امىتابنوح) بهذ (تور) حالس

 أوهفنسحلاوةل زي لدا عموم ىتلارعشلا مءاوه 2 ني) انا 0

 (ىنعلا) صيصخقلاةاداارو -اديشروخ (ارديشروخ) سوا
 8 تام ملا ردن مالا اتفتلمىدس اذلخو د تتكاذا بهذ ىرغظولو

  مزاونبدوج تاروربحروإو ىوتم ةردقلاو ةوقلا نع
 نوح) قحانج (مري) هجرك ظفل نءةففخم (هج رو) ©

 ىذفاىاردصم مساح  رملاو خرمملا بل ىنعمج (ىزابخرج) قافطلم تنك اذا(مب راو
 | ىنعمت ميلا وبوكسو سس برعلا فكل عشب نير بعللا نع ةبانكي عرقي رودتكر خالو



 نوكب نعم (دنك) عئاض ينعم لا توكسو ةيمدقلا فاكملا مشن مك لوفت نا نكي وصقان
 جرح ووو رملا بمانوكي ب اة انج بهذوو را وهال“ (عزابس)
 مشحت رك رك .# ىوشم ائاضوأ هتان تكرحو عل ددعهريسة ءرسسومتماضش عم ءاعسلا
 رك تلا تاو سنصل فلا إو (زكتبام ىلكم:) رار
 علا فاكلامش (ك) ىكدبمتىنعم (مدخ) مازخاوهوةرعلافوتلا تغب

 ةئك 1لءايلاو ىطعتىنعم لمه ا لادلارسكنءد (ىهد) هعلقا (ممكري) لبا مسا ءاهلا

 (انهلع) ةدحوالهبفءايلاو لقلامسا ةبمضلا ناكلاركشلاك (ىذك) باطخي قرح
 تتكناو(ىنعملا)لسوتالاهلوأ ىفءابااو دسك نم ةفةشمرسك 0 رمح

 امل ىنطستن او لبحلا اهعلقاةليسو ىلنوكي ام ىوقتأةوقكأ ةوهل ان
 ينعي مالءالا رك اوركابملاءزهأ افيسس ىككئاطعا نع اي
 مهرب ريب ىدو رغشالم و مددخأب مك ةهشيزارخ [ ف ىو« كماخوملءازبع ىوقتاو لسؤلا

 (ىدورم) ىدوو(ن) دوك دش صقل مك قا [ةز تضع مما (مشب) 2
 حالا مساء ارلا نوكسوةبسرافلاءابلاعتشبرب وأ 1 0 ابل

 نمافعشا ىدوجو سبل ىمالارخ | ى ناله بضع ىل د برشا ىأ(زوخر) هب
 تاس نع لوقب هرسهنلا انسدق ناكل دورا كالمل ابدس تناك ىنناةضوعبلا دوج ون
 نأ نمة ليسو تناك اذا ةيضولا دوجو مص نا ىدوجو سيان اطال ىزابلا
 ةرهتاو هقول قفا فخ نايكترو شلل بو ساق لح :

 ةجاسع برع ء ربك لسانا صوف 2 وتم ى
 ءارلان وكس و ملا متذن( سم)تنا ذا( ةيردصلل ءرخ قابلا (قيع ْث) ف نءء(رد) ريك لب

 ميلا متغب (ام) سدو صرف اوك مأ ىن» ةيدعلا فاكلارسكب ( بك. )ةراطاماللا عب
 اريل فعشا ىف ىلاردةو ضرف'و له لئلا ىف (ىنعلاا) ادا (درج) ىلع ءارلاو
 ةريثكلا ةءزلا ىهوتلابا عج تاعاج ل سابا (هيبنت) ليغلاك انلوا ىلا د" لكن دقو لسإبا
 أولو لوي هناك ط بط اهئوددابعك اهلدحاوالزيتو اهماضت فربطلا !نمةعامجلا اهب سه
 ىأ ئاقردت لف ىنتيطءاو كنرسن م رح تمزح ناف د1 اانا تاب دنا
 قاض رنولو سوفتلاو نيطايسملابلغأو شويملا زمأو هل اذتيطانرت



 مصخ لكو ليم ايأريطكفعشلا لاك ىف ئاردفو (ىدملا) ىنيرتلا ىهءالممملاءامخلا عتب وأ
 ناكسا ظرضوأ نر هماق دابق دنغلارادةءاثبش مانا كل اذ ىلع تعضوو تيمنا ليغلاك ىف
 ”داليلوب دورا دفعته مكي دحر قف ىونثم قينجنمهئامرا دةمل دعب لمعلا ىف ق دن

 (ةو) دوو مج( تسه) ىرخج (مككس) كرو (مجرك ) دو هدا رس هنا
 (دوخ تذنامرسهي) برحلاف (ايهزد) كار دتساةادا نكمل ىسعم (كنا) صيخلا مسا
 ساطلاك سأرلا ىبسع سدلب ئئدوماو ادوخ قسالو دوخ نواس أر ببال ىتعمبدئامرسس هن

 نكسلوة صم ارا دعم هتيمزىذلا ىرهعناك ولو .(ىنعلا) برحلا موبساخنوج وتنم كوكي
 ىلا ةراشالا دهب هجورهفاسدقاارأ (غيبش) سأرلا ةدوعج الواسأر ب الءاصهلا ىف
 اه دلو ىلا ةنسسلا ف تعتواهناىو رذا تاس اهرالا نماهنا قاآلا ىف كلذو لس ابأةسق
 ةيمص!لبقنم نعلا كلممريشالاحابصلا نب ةهرب انا امسقو لسوميلع هايس لوسرلا
 لحجر جرت جامعا اهلا فرسينأ دارأو سيلملا اها ةسيئكىن ىئاضلا

 لسيقمعمو هشيع ج رشف ةيمكلا ندا فخ ثلا .
 هوهجوانلكناكو ليغلا مّدفو هشيج ىعوةكمنلو دأب

 أريملللك اربط هللا لسرأف لورع ىرخأ هكا وأ نعلا لا هوهجواذاوح ربدإلو كري مرح اى ا
 ريحا عقبف مهمرف حلا نمرغسأو مديل يربك | نار ةيلج رو رس هراشنم ف
 مسوءيلع هلا ىفسءلوسرلاباطخ ىلإ عت تلا لاثاع_ جاوكيلهف.هردنمجرضف لحرلاسأدف
 باصسأ, كلب رزعق فيك ) بع أيت ماهناسأ/ ( رثإلا) ةعقاولا ءذه دهشر ل نال
 (ليلشت) ةبمكتلامدهيف (مهديك) طجىأ (لعجملا]مهصقةءدقتملا (ليغلا

 مولعجل) خوبطمنيط (ليصمنمةراججع م ومرت ليببأ اربط مولع لسرأو) ةلالهوراسخ
 لكى اعتهللا مهكل أ ىأ هتئفأو هتسسادوباودلاهئثك أ عر ز قروك ( لوك أما فصعك
 سوبأل الئ اسلا اهيأ لوي هلك ىسةنالا فو نيلالج ىسهنلا همس هيلع بوتكمر هد حاو
 ةيسقنلاو ةيبلاغلاىومأاروهظدنع ليلا ىلوم اةرنصننم طئاقلا نيالا كلما ةحر نم

 طتقتالف (لبغلا باص أكابر هن فيكرتإلا) مهءايخابيرشو
 (ييلضتف مهدبك لهحملا) مسازحأةرثكو كباصمأ لق نم فخ الوال يا يأ

 مهمرتلسانأ ارمط مهلع .لسرأو) لاثاكل ببر بط مسهور دصلا"اعس بناج نميز لاسرأب

 مهديكي كلا تهل نالال فرح ف عدوموه ذل ىلا نماهس ام ةراصص(ل وعم نم ةراعجت
 باذلاةيعك اوب رضا هيعيبط ندعم ةرانحر مسبلاةنيلطةساخ نءاوداك امل هقاوداك اك
 ليمعملا ٌةروص ف مهركم قو مسه ديك درب ليل ضن ف مهديك ل همأ ارك ذلاىلاعتهتبارصأف
 ةسيناسفتلارملاوهلا فمر دهاشاذاربملا كلاسلاو مهديكب مهكسابيو مهو روطعميرطملا



 كلا نم ةرصنلإءابراروشخ-!ليبس ف عنلا ىف غلانيو حلا
 ينثااو املا هرتومتدقسلا ةيعيرطلا ىوقلا ىيرت ىر دصلارك ذلاريطريطلاو روقفلا

 0 (لوك ام فمك مهلمغ)
 نادت يصارع وع هتيم ىذفاو بكف عضل تنك ولو لوم دثع |قللا

 ارا ثمئاعتا ذه ةصنخلا

 9 .ربانماوظفحتىتلا ماشا حلالو مهسؤر ردم الة تسارا دروه ءوهىذلاىرملا
 يول ىراشم .توعرغل أ فيكى سو ءنلارظنتملأ ”ىلوو لوسرو ىن لكل ةبانعلا هدو
 كياب) ىنأىعبةزمهلادع (دنآ) ماهريشع زو نرعرفتاردز « امم لبااةورددنأ
 بو ) ىلع ىنعجر بخ توعرخ ىلع ىأ (نوعرف دآرب) برض(ز) ة حاصلا اباانماسعب ىأ (اسه

 ىلا عال لاو ةالصلا هيلع ىبومان ديس أ (ىنملا) فطم فرحو اولا هفور#بىلعو(اهرمشمت
 كلذ لكوارماقوابلاغوابرا .شدقويسس ىلعو نوعرف ىلعمالسلا «بلعوم ناكسفاصساغولا
 |نكهتل,فوسررهإ» ىونشم لوقكو كت ازببلا اذهرأ هملالو هتدارا قلمتو ىلاعتدلاةيانعب
 ةدحولاهيفمايلا(ىلو بر) لك مك كوستال نل) ب تسدزراهت قا اهعهرب م تسدزرد
 تاو برضلاوهودز(تسدز) بآل اتوا .هثوكن ع ةيأتكد اودوو(هنتْلد)
 /(اهت) لكى عع همه لضم راركب َ اةدهوملاءابلا عذب (ر) ريك هادا
 ةاصعلا باف ىذفابلغىأ بابلاٌلاَذ برضو قدهدحو لوسر لك (ىعلا) د يحوو»<
 لاعت هللا دار اراب يذلاخلاءاسعلارهتىأ
 أ داعأ فيك اد كرظاودل | ةناعابالاة لاما هذهمهل نكستولو لابيرلوا دي بوادرغتم

 نالوط جرم ه ورا ديهاوخردربشم دو حو ىوتمىلاعت

 هتنانممالسلا هيله حا 1
 بوت الهأو هلءأ ىأ لا

 نيب 5 7 لسا لد كقول
 ا لي ةزمهلارسكم[نيمزهاب-ا) وكي نمىمج (تسيكدوخ)
 ثانلا لعومةلارظتا ىاخرجرب تمام ةطسن ىفورممت وهو موضلاتاطل رظتا (نيبرخخا
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 هاقسهَملا لوسي اولأسر اكمل نا كور هر (رمقلا قشناوةعاسلاتب رثثا) رمل ةروسف
 هللا سّدق ىربكلا نيدفلا مج هرمسفاكىدغنالا اأو قانآلاف اذه هلا لاننا ةيآلسو ءبلع

 او ريناو) ىرهماا
 و ذر ةيفنالا تانيبلا تانآلا نماهريغو بأ ةلارمق

 مولعباول دتساو ةبن ,هلارارقساوانتبعأب رمى نعي (رقم
 اركز ىلع مهتواشمهتمخل تاكلفلا لام اثتلال و قرح نازشعلا ل يبق نمل ساحل

 [راثلامجن وات مهن دروأف نمل ااولضي الىتحراكيتسالا ل سالسن مصراكنا مه
 تازمتنلاب قا ىلا مهوع دنا فثاطالا يوقبسمح كلا ةليرملا ةيمحلا ةفيطالا (اوبنكو)
 أريهلا نمدله أب( رقتسمرمأ لكو) ةيدرملا (مه/ءاوهلأ/ رغب لار) ةعطاسلاتانآآلاو ةعطلاقلا
 قولهأبر مةمرشلاو يا ن0 رو هاب رض مزمل انرشلاو
 ىلع معي سانلا نمدحاو لكنال ىاونلا ايبا بلامماَكفك ملئاغ نسزع لوغباكر انلا
 ىلاهتهنلاناكى هتنا هتواغشو «داعس نم هني ا دبوف هللا هرّدقآم ىلعهتب أن ىف هأ عودتك اش
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 (هئادبا) <( ركرودفرودنيات رود « رح قو دهمد دا قرم
 ارمماارودسبل (رق رودف) رودلا اذنه (رودنيا) كلرود (تسترود) ولعت
 قشلاو لع اهأ نم ديلا ناف سل اودع-لا ضربخ مسهل سيل نا تومضلا ليلا (ىنملا)
 اذهنا موهثلالهأ نعش (هبيئتر رمئاارو دوه سيلؤ رو درو ل ذه ناو الاسع نم
 نالرمغلا رود هتدالو تناك ماللا هسيلعءاولو لسوء يلعهلل فس دحارودوهرودلا
 تانمومتلا لهالاالغ هريث فو سسو هيلع هقاىف صترصت ف عود» رمد ريانو كح
 . نكي لوري أتو كح لسوعيلع هللا لس ءدوجو ىرمقتل تاك لنا حصا رمتلر ودفا مهدانتنا



 أرك دام فوسوملا ىبلابهبشنالعأ .٠ ةاضامانألاو ,رصيلاو وف « املخل ةذلاف ىنثلاب
 هقاسوأ نم فصو لك نالهندح ىلع اهل فسو لك ىفالو لب تاسغ سلا كتل عم ايلا لضغل ىف

 انولخت نادقتعتالىأ امهريغوأ اكلموا 8
 فاصوأ نم فسو لكلا ماجا نما

 لشف لك« لامر دغلاورعجلا نب نق
 ةيملالاةريضملل ثراولاوهذا مهل دملا هلال ه « ءالذفلاهراعتساى تلا لضف نخنملاعلا ق
 أوهوالا يمل ماكل اهنم لصي الف ةطساوبالا ثم دمت ب العاني غنودنطساوالب هم دمتملاو

 عقيإو ٠ هازجطر شلك طربشنمو ردبلا «قشوهردس نعقشو 'لاثعءددم ضهن نم
 تانآن م ئئاهلدعي داكيالهتازمتمتاهما نموهو مالا ءيلعهلاىفسءريغلرمعت !قامشنا
 عاّبطلا نم بكرللالاعل ذه ىفام عاب ل ةهح نعام ام تاودسلا وكلم ىف هرو هن ايننالا
 ” أ ةدركينأدو هقمضوغل تدبلا ف عقو طرسش لك طرش مول حجهبلا لوصول ىدح أ عمط
 نم4 لص[ امو ةرملادعدترما لشي ملسو هيلعهتلا ىلع راملانها كف ثري نمعازجا
 هلازعمرهظاوهىذلارمقلا قشوهةروبعلا ف4 هاشم مظعءازج ىلع ىزوح مأتلاوفولا
 هتلامجر هانديليلعف ىرمتلا تمويظز انتج اهنلا همح ورم نبا ىسهننا نارقلا دعباهر باو
 فيكراك دوا د انالولرطناوش مطل ةنغمزتحاصفلا ةياغمفأو قاشعلارودس نشا

 ا «عقمترودنيزطربىو زر علف 8 [تنرودل ىوشم لوو اذهوضو هي
  لوسراب في برشا لرود هيلازاشملاو الهم ةياكلا .ايلا نوكسو ريمه ةزمهاارسكب/اريا)

 ءاتلا(ترود)ّلاملكىسومهلوة ىلا عمج اررتتمهتحت هعانىس شي ىنم# (دربىو زرآ )هللا
 ًاروفلا اذهلوهللالوسراثلر ,ودرو دفا !ده معن(ىنعملا) لسرلا نا طلس لاجل او باطل !ًةادا

 | ىريسوبلا لاتد موهتلاكء اين الاوزضت سهلا لوسر دال ماو ىف ىسهشي كن

 ,ءانهك اوكم غل شف سعت هءان# مج هروننمتلصتا امان و ام ماركلا لسرلا فا ىكلكو»
 3 ءتاستاامنانوارملا اهبثءاج ىتلاتايآآلا عميمجداىأ هرلظتا فس اثللاهراونا نرهظي

 | لضفلا ىلا ةبسستلاب مالسلاميلعوهو مهلعقباسدر ريولختال مالسلا هيلع ىتلاروون م

 نان سمار ون نمداغتسم بك اوكل زوو بك اوكلاكئولسرللاو سيلك فرشلاو
 ىريرووبكاوكلا قيال س علا ترهملاذاغ مالظن اف سانا سما راونأرهظت بكا وكلا
 سيرف اوج نمد وه < اهلك اعمال تاج ةفلخ رومات والا

 جردن مث اك ناكذ رالف هع-جزو رب نمزرلا قئالملا تان لسوهبل ءهللا لساني:
 ةماركمسهم دحأ طعب مخ ءابنإلا نمهرم_غل ذب؟لك هنانآرونسسحع ىوطناو روف لكءر وف



 واو ةممالا هرط-اك اهم مظعاو اهام ىطعاألا ةليضأوأ
 ىمسجلا قلما مة[نمىلوتف ىوبنلا قلحلا كلذءألو هرد قش انين ىطءاهدس ىلاعت

 الاةكالما دوه“ نكي مث نمو مد[قلخ نم دو همم اوه ناك اذ_هلو ىوبنن الخلا انيمنو
 مقالا جارسعمل انيم'ىطءاىلءلاناكملا ىطغا اد سي رذاو مدآة بج قوه ىذلا

 انلا نم بخل يهارباو ماع باذعن هتما ثابت لهنا ادمن ىنطعا هءرةووه ىبخال حوبو مظعالا
 ةللنا مام ىطعانوهتنااهأذط آب رسللاراناو دنوأ الك ىلاعت لاق برحلارا ْ

 عضو انيبن ىطءاةمكلا انبىطع ١ادو مام لكيم عةرالا ةبحلا ما عع دازوثال ذا

 انين ىقصا ةيحاصعلا بلقىبوم ىلمع الو شي رفمثبا
 نم ف شكيأهل هتيؤرو نيلسرملا ديس ماركرو هل ل جالو برغاو رجاوهىذلا عملا

 « ديدويرود ناو رز ىسوم هك وح قب ىوش «ىلعالا رس هللا سان الوموان ديس لاق 4 ىلامت هللا
 0 6 ديمد لبق حسو رد
 اديس ىأرأل (ىمملا) رهط ىعع(ديمد ىم)ر ودلال ذيف ىنععواردلا كري دمت (ور ناك )ىأر
 ىوتم تافملاوتاذلا ل مسرهطأل اذبو هتيإ وسرير ودقنورمالسلا هيلع يسوم
 عج (هحنآ) حي تسي ؤراخا تجر زا رك نأ >هتسنجررودمحتابرابتفك ف
 لاذ( نآ رصعلا ىع ميرو لاو با ارغتسالأو .عنلاكك مرق ماهفتماومو ىذا لاذ فيك
 هرغأاميراي ىموماندبسلا# (ىنسعلا) نم ا/اك) نب ىعم(زا) بهذ (تشذك )
 ةدهاشل اودي ؤرلا دح علب وذجرلا الاوقات صو ة حرر ود نمهنسسحأو
 نبالات(ميبنت) دوهثلاو تايعلا ةبت سم ىف مهدا دعت سلا بح هيئراو لسواب كلاس ىأرو
 ءاعقلاةداعسلاكلتو نيسوق باقىلاهبقرتو و مطانل! لوقدنعةبزمهلا ىلع هحرتش فرع
 | لك ىفهنما ىلع با ضرف قولخم هيلا لاس ل ىذفا برغل ثلذ ىلا سو هيلع هللا ىل ىقصو املا
 ناد مأف هربدأف هستمأ ىلعو هيلع ضرخامص فأ ف ىسوم ىلا عمجرفءالسس نيس ةلسلو موي
 كس ىبومصتخاو دق هحر رجن!لاقىتح ةوطب ثي ملا يذلا ةأسي ودير عج
 مهلعجا يهالا فوق ىلع هفبحام ىلع ةمالا نه تاس نم علطا هال ةعحارل ال2 سو هيل ههنا
 هزانتءا ناكسةرو ثم ثيدحو هو مهنم ىناعجا مولل لاف دمحأ ةما كلن ىلاعت 14 لان تما
 قو مكل ناكب حاصلا منو تر رغ سو هبلع هللا بس لاقم نمو مهموه ن« مومن ىتعياكمج
 ٠ ||[ الوم ةرشح لوغياذهلو ىبنتا تهجر نجح مهريخو «تررم نسى عوهذشأ ناك ظ اور
 (هلظوغ) م را دحاةرردتايمزا 0 وذل ىوتمراك ديوادخ
 لاول (اردوخ ئسوم] طعأ ىضع(هد) هيفزخد ىأ طغيو طوغيئتلا ف طاف حاملا ف لاقأ

 ىنعج( رابب)دحارسمى مم (دمحاةرود)طسو نم ينعع (نايمزلا) راهلا ىف عب( راعترخإإ



 هناجأف ال دمح رود طسو هروط او ملاعلااذهر اخي السوم طغىهلااي(ىدملا)ل اسوم يح

 م تمدرتكبنادبسولخناءارو تدوقب نا ديومومارتقك زف ىوتم العوج ملا
 ءاناثلتي رأىا (تمدوغب) ىذا لاذب ىنعمفلالا نمةلدبمل الا نآنرب

 ةادامملاو راهطألا ينعم ندوشك (تمدوشكم) ةولخلا كلن (تولخا 0 ى
 كلتررا مهرود فرست نطعاو مهلضف كل دلع! ىف بدن ىو ءاي(ىنعلا) باطغللهاتلاو ملكستملا
 |أراؤنالا نزخمو رارسالاةولخوه ىذا لاذ ةعفرو زعىب ره ك تابعا ةطساولاذمبومهرود

 اتازونك ب ىوتشم مهبب ل حرخ اوأ كلنمأ مولع ال ءذعكار وملالوهلعتل هنعشا ترهلغاو
 ءاتتامش(وت) ناب فرح (ك) ممكن آتسراردار زسكيأب ه ملك ىأرودنيرد ىدود
 (رودتيرد) باطغللءايلاو لادا مش (ىرود)ْلاذنمىاألا ذرب دقن (ناز) باطما ةادا

 نير تسازارد)منال (ارين) كلجربصسا (شكبأ) ماك ١ (ملككا) رودلا اذه
 عطقاو كلر بحار ودللا اذهيف ملك اب ديمي رودللا لاذ نعلنال (ىدلل) اذه (نيا)
 هناا نلبع ىف يس ة ديمدةدمرو هلال اذاىنيدبعب ىدمح الارو دلاوهو ملكا اذه نال لءامر
 لمتنا مىعابتتاالا همسوام ايح ىسوناكو لم اللا هيلع لاقا ذسملو هيلا لو بولا كلرسبمال

 أ وتثم الئاقةردالان الب اماكترهظلا يئازهاظملا رمةفولأملاهتداعىلع هحورب هللا ءسدق

 (نلن) مج رك ا"( مهرك نمر_ ارم رز عيطة انركمإت ه ازمدح ع اس كانمع رك نمإل
 هدرا لاذ كا (ارم ديزشا ىبي ( دلير كمإ يح () دعا (ارمدش) ىرا (ماغ)زبخ

 كيو رثأتي و بالغلا ىح رئوي لب مصنلا ب ةرثؤدالا ياغلا تيمناف ىلاوهدنزلا ىنهمو
 يتح ءاجرلاو عمطلاب هيمر أوازيح ىدص ىَراميزك انآ (ىعلا) : هشجرلابسمؤ كب نوكي و
 ديوجاوراددوضانه ىردامدلاعىلةطئس و ىوشم كلذلاثموديعلاْ لاذ قي حمطلان ا

 |ردام(ىردام)ُ لرغت(هلامي) ةدحولل ءايلاو زسونتل ةزمهلاوفنالا نيب
 بط( درج )قأيىمعماوز تاتي (رادب] نركب (دوش) تح

 ىو ماعطلا بلطي قأيو ظغيتيتحاهلفرفاالرغتوأك (ىنلأ) ماعط (ىدو
 هناك ل فطلالاذ(وك) «دةرهموز - ىمناتسيودنناو و ريب ددلب هتفخ هتسركوك وع

 لش سمي دل (تاتسيود)الا ذو( نآو) رمخالب( ريب )ءل( تغخ) ناعوج (هتسرك)
 ةددشملاءارلا نوكسو ةلمهملالادلاتةنردو بحمل ىهرهخ/(ر در وم)ام (وذ) سقيم

 ىععرد ظةلوأ ماللا نعم ةفاضالاو ر 4 فاضءروم ظفلاذه ىلعفنيالا مسا ىعو ةسرع لك ١
 ناسي ناي دثلاناذهو اناعوج مانربخر مغ نم لطلا لاذ ناك (ىنعلا) رهمزدري دمتي ىسراف ف
 ىلامت هقاناك (هببنتإ ا.ه دقو ةبحم ىف مالا نمنآ نيو ١نيللاوهو بيلحلا ةبحمىف مالا نم
 ادام ديع لكل ىرأو مهدل دعتسا ب ءازةىديبعل ىطعا ىيركلا لاذانا ملك الوثب



 وه ىذفا نبال هاشم اطءالثم 0 .وءاذغلاودارملا لاذيومطر ىتحءاذغوأ
 نمىذل-غتيل همأ هظتونب و

 يي 0 ,ةردغلا
 الئاقإل_سوميلم هقاىلس لوسرلا نا! نع انيرابرتم قابلا ةظح العن كل اهاثءمىلع
 قعده و ةيدهمةمالتثعتاذ ةيفطةنزخأما لوقتطجأ ىبح ىو ,ءانماللا ءيلع ىنومل

 رج ىمدك قاماركر ه9 ىراثملو ند عرش غب دهم ةمأ ىلا تاهت
 (يفوج ىم)ناس فرح (مك) تاماركل ك 00 )6 ناد يدرك مط تدوغوا هنآ

 ىلاعهتوسجارريعش(وا) حو رلاناجوقاصلالل“[بلا [نانع) اهلطتىأ باطغلا
 |عمطلا ل عفت باطشلا «ايل !(ىدركممط) ىتح (ان) الا ارا نعم باشا هيذءا اناا (تدوغن)
 تعمطت ىلاعتهلا هكر اراحورلاباهلطت ةمارك لكىنملا)الا ذىنعمبنك ىف ىن» رد(تارد)
 هتمكيفرهظو هتيلطف هاماثلارا ىلاعتهللانالعااغيلب اي هسه ع ةوهيلطندا سم لكو اهب
 (دنج) جتاتمادةشك ىوك ب راكان « ناهجردد حا تسكسش تيدنجإل ىونثم
 ءربكى أ تك شىعب(تكشرغصلا مسا (ت) ددءلاوارادقملا نعماهغتسامك
 دنتتك )براي نولوب (ىوكب راي نامي فرح(هك) تح(
 هرمسلا مناص نه ءو هيلع هلل ىل سدح

 2 ورك و 5 0 !6.تأتراس
 ذيع ناكلا عب (رك ) هيتس

 اك الاون كيل نعم عراضم ل ف دوت
 دا( وجت دبعل (ىديةمرب ى) تناث(ميت) ةدهاجوم-
 !|تديعأ مسوءيلعهلا لسد جال سرلا !|ناطل سم دهاجتو جس



 افكنن]

 كسأر (ترسنا) © ماببارو' قح ادلب « مص: دهرا تسراوترءناط ىو

 صالخا ىعمنيشلمملا نيل ارءارلا فب (تسير) دودو فلخ ىنعج انهواولا متعب (او) اذه
 هلاىسهسةح (ارواقح) باطقلل هيفءايلافتنأ عت (قاد) ىتح (ان) سمىنعم (نا)

 مح لعتل ماسالا ةدصس نم زماخ دعنا + (نآإ سوس

 نطاتب زك ه ركب نيسرنياركش وكب 8 ىوتثن هركذتومهالا ىلع ىلاعلا في يتلا

 (دكب) صال !ذهركش(تسرناركش)تنأ لوقتتكنا(يركي ل ) كرادتا«رممع
 لوغت تثكنا (ىنعلا)ك صلع هاهر) كلذك (همه)نطارل "نم (نااب تدرك ) لف

 ةدابع نم الخركش اوصالفناا ذهركش

 ديئاهردوحآرترسرمإ# ىوتم نملاببلا خس .السلخت رشا هتريشح ناث ماسالا

 نوكتانهوءراملا ماللأ عم انهم عشب (ص) ©« ناهراوارلدوتتوةناديمه ه تارا

 لوعفملا ٌءادا 0 هاب باطلا ءفءاتلا (ترس) سرغال لا اها ام صيصختلل

 (مسه) ضاملعفصاخ (ديشاهر) مصلامساوهوتنعممج (ناش) ليلعتلاة ادا (نرح)

 (او) ثباقل (ارلد) باطما ةادا (ىنزثلادبىأ نبأ (نادي) ةذمل اعلاواولا نمعانه

 ماتصالاةدابع نملس أر تصاخ هترضحو (ةنجملا) ىعألعذصلخ (ناهر)

 مانسأ ن 1 قرأ ءزه جبن ومالسالاو نامعالا

 سأرلا(رس) يىنا.نازرا تاريسردلز كه ىتاتربثارا نيدركشز رسول ىوتم نملابلا

 ىعيتفاتوباطش#“ايلا (ىذاير) بيلا لآزم (نازا) نيدلاركش نم (نيدركشزإ
 يش -(تاررا ثم سأ نم( ردي زك :

 / ؛-نمو(ىنعملا]ت يفوت دجو (ىتفان) ضوعربغ نمىذلاّيشلا
 | نال بق ىمظم ةمعنهناذ دح فى دمه !ندلا ىنمب اصيخرائارممثل-أ نم ددحو كال

 هنكيلاذهلا يخراتاربمتدجوناالا نم كلذ نكت
 '« لا مودو دياد دج ارم مدرع ىرثم نيءدقتلا«الغعلا لو“

 تاربملا ىلا بولا لجرلا ىتعي ةبستلءادلا (ىثاريمد رم 7

 (ىعتر) كل ذكلا لاردق لعيالىأ لعب ئيشىأ ىنعع ما وذتسالا عقوم قار انهدج(هلاددج)

 بوننألا لجرلا(ىثعلل) دحو ينعم (كنان) هحورتحت (دنكناب) ةيفسولل هسفءابلا

 باك ىفووهكلا لما اف .دوجو هبلع لذي ىذا هر دق لعب لب لأ. !اردق معبالث

 الوم ةرضح ىنأ (ثفاي ناكيارارنا لاذوتنفايناب لاومأ ل يسصحتر دتسر) وهو ةمانفرشاا
 فوصوملالحرلا لاذ فب رشلا تيبلا ايه نمىفاشلار طشلا ىف اذه موهنمب نيفراعل اىوموأ

 هجوىلع لازهوبأ اهذجوو لاومالاعمجو ماظعل اقاشلابتام ىتحهحور تحف خسرهسعلاب



 نحل
 دالبلا كلم موف رعاك لازما ف تنأ يكتالاذهإكلذك ين نإناجشاولا |

 توكيألو + | !ىلعركشلااداانقزرو مك ااوهقنانذاعأ «دالبل الست هيلع نو برحر
 (نوكيبت :ذالل ورضعو) ىلاعت هما لاكةلزعلأوءاكلآو ةبانالاالا يدل نمل قيفوتلاركش ادا
 كتي هبل كنان ملء الم لاش اضل امرلسو هبلعهللا ىلسهقلا لوسراةماماوبأ لاقو
 ىونث ةردقلانأ-ل نعنفراعلا لوموانالوملوياذسهلو ىسهتناكنئيطخ ىلعالباو
 ةادا عابشاريغنم (نوح) يسع دشول هدنشورختآ « عجردسوع عاب ركب توج

 (1) تحرك ةمنر)رددلاع ثوم سيت (دشرص) ىلا (مارك) نبت
 لك أب وبرشي (دشونب) رك مدرغم لعاف مساع رضتلا"اكبلا (ه دنثورخ) دبعلا كلاذو
 ديعلا ُكلاذو برطغاوىحر لغتىديعىبأ النا كلا مظعانا (ىعاا) يتمعنىأ (تمع)
 تره نيع نيم أ ثالث ىلعراشلا تمرح ملسسو هنلم هها لس لاق تمعن لك يع رضتتلاءاكبلا
 هللادحرديعس نيرضتلا لاق ةللانلا نع ىوارلاتكسو هللا ةيشخ نم تكرم نيعو هللا ليم ىف
 لا ىلعهدسج هللا مرحالاىلاعت هللا ةيشخخ ن.اهئامب ل جر اني عترغرغا»
 8 . نم ىئانوزحم نأول و ةمامجتا|مويةلذالو رثق ههحو قدري لم دن ىلع
 قطتاهناف ةعمدللابالان زو هوالا لمع نمامو رانلكن يحال كلت هئاكسب ىلاعتهتئا م-رلمحالا
 ءابرلا نم بارطالاو فوم نم“كبلا هللا حرا نإ عل سوبأ لاقو راتلا نءاروج
 ةءارغلا :ل لامة هيلع أر تف لسو هيلع هللا قسيت ىتانرلا دزىأر لبخو توشلاو
 هظرم ف هدوعنهسبلءاشلخ دق دارعلا شع مهنا أَن ميهاربا لاغو “كلا أذ
 تانغةعاسو هترطفأ مويواهنمتةليل ىلع لاف سأتاذام ىلع هل ليقف فسأتي و سنتي سلخ

 ثاب لو هيلع هللاىلسىتلا بيعشرلا ىلاعتهها ىحوأ زيقوىلاعنهئارك
 قكلبقو بير ةقاقى عداوعومدلا كينيع نموع وحلا كيلق نمو عوضملا كنتو نمل
 بهذ ىح ىرخأ ةثام كيف ءرصم اع هللا رف ءريصب بهذ ىتح ماعم مال هيلع بيع

 انو ناكن او اهم كتنمآد مف ىران م ظوخ ناكدا «اكبلا| ذهام بعل هياامّللا ىنوأ
 كرات نمافوخالو ل تنج ىلا انو قاكمأم برا, كلالجو كنز عول امق هاب انلننجأ
 اذااما ىلاعتدشنا لامه ميركل نا حوىلارظنلا الا اها دةعئ لق ىلءثلبح

 شع لمدد ىداسبع نما دبعالجاءثليلا نعد الو ىم>و ىلارظالا نصب ألذ ا
 ىنعبو ماهلأبالا نوكيالدلك كلذ نأ ىنأإ, لعاو نلناجانم ةكرب اهلك لجأ نينس
 ليقاكى اعل ءاغلا هللا لهأ حالطسا ىف اةعمو هيفّئشلاءاملاو بلل !ماهفأةغللا ىف ماسولالا
 نال ماهلالا ىتهعجبولا ضعبفكولم تسب وىهأالا ضرغلا ىب رط عورلا يف قايامماولالا
 ىلاعت هّللالاق ماهفالاوهماهلالاو ةبفخ ةراشا ةغالا فىحولا نال ىنعملا فاي زامت امي
 و سس سس مص سس د سس سس سمسم

 اهانموف)



 أ تاضورناانارلعاىناجلا لات ماهلالاو»

 تارابعب ثلا | ءطساوب مهلع ضيغبا

 ناعم :طساوريغن مهلع ضيفيا اهو لزنئانآرغلاوهو اهتوالث ةدا سربغتلا ن

 اذ هئلعف ىهنانيئملا ىلاسوءايلوالا عب ليءايدنالاب اسوصخم سيل ع ونلا
 نوعرضةبف مهتبحن اصول اببسنوكن «ايشأ ىدابع بولت ىفق لأ ناشا !مظعانأ لوقي

 قبىوتءابلوالاناطا-لوةياذهلواهدئاو ءنولك أف ىتحر مهكردتق نوكمدو
 داد) بلطألنا (مهارضثرك ) يشماشكبلدهتسودو ضلوج و شمام دوخداد
 ان(مدركشنوج)دبعال عجار يشلانءرأ ل( شماقنإلاطعلا نعم انهداد نان هئاطع[دوخ
 درأوباطأ لنا (ىنملل) هضفا (شواشكي) باقلاض وب (لدعتد) دبعلا لعجأ

 نز بلقلا ضو مم هلم أءءاطعا دير أ الوهيب

 اذ (نآ) ىتمحر (خحر) م تساخجومتح رحجب
 تعم (ىعلل) ماق (تساخ) نم (زا) ىب(تسي رك )ليلعت ادا (مكنوج) مهئاكي

 ةجرلارم نم جوملا ماقد بعل ىتام فير فيطالا م مئاكت ىلع

 مهتةباضموهئامرغعمدبو رضخ دحأ ب وهكلا عاب دبعلا "كين اكذ

 ءارتشاناس قاذه يكىحما 1[ تامر هور ضخ دمحأ عشت ديرخ اولحإإ لاق

 ىعم تلعدقو ىلاعتهثا نم ماهلاب هلامرقاكوآيح ربت سد قبو رضخ دج خيشلا
 ىسغناالاو ىقافآلا نم ةيلكمل اهل َىانموَتمْسوئاطف مول (حالطساا ىفو ةغللا ىف ماهل الا
 | ىونثم هربكيلعوانيلع ضامأو هر هريسنهللا انس دق لوب ال ناعذ ايرظن ار تصح ةصقلا نمذخو

 ءايلا (ىضش) نكن مج (دول) جبرا دماوادوبكىدرمتاو لا ©« رادءاوو اما د ىنعشدوت
 (ىدرمتاوجزا) نويدم مع انيدالس«ىأ نيدلاو ضرما مسا مار(راد ماو دحوالهبق
 | ىلع نيد بح ا صعشسنأك (ىنعملا) ىطس عم (رادمان) هبابختقو نءىأ ةب ردصللو ايلا

 . 21 ماوي ىوتنم ءاعلاباروهتض ايس
 (ىهامناخ) عم ىتعمابلا (ماوب) فطع فرحانه (مه)

 (هتخابرد) مظتنموايهملوعفممسا (هتخاس) لابرلا مساوه»
 ااهفر ضرر هلاو نيدلاب اطابر مظوأيهجشلا الاذو(ىنعلا) ءادف ين /
 ارجوحدرك » درازايماجر هز ىحاروا ماوإلل ىوشم قا قب رط ىف طلاروهلاموهحور

 درك) هيطعي وهيفويىم< (هرازكى م) ناكم لكن ءىنعم (اجرهز) يدرا ألي رزالماخ
 نوكسو:زمهلاذم (درآ ) لءرلانم (يرزا) ةيلخزحأل (ليلخرم) قال عف (قح

 نديرخ اولد



6000 
 ا

 هيلع ىل مو ناكم لكن ءجشلا نيرا .؟هللا فو أ(نعما) يق دىنهعنيتلمهل !ىادلاو ءارلا
 : لمرلا لعج ىلا :هللانان بهتنالف هلهنلا ناك هتعناك نمو هق ةصلااخ .اطء
 اينالابركنم (اجرخم رع للا وتينمو) قالطااةروسو لاعتةوتا ذه ىفهدهشب و
 ىسذنالا في انآلا ىف اذه نل الح ىهت4اسيرطتع(ب تعال يح نمهقز ريو) ةرخآلاو
 ىتهتبالو ةلباةااوةةءافا اولا نمهتلا ىشنع نم ىنعب (اعرخم 4لمع شاىت نمو)

 قيظنم اجرختو ناطي كاره اوخ نماجرف هل ل عج شحاوذلا نع بذتعو هادو ددح
 تابلتلاوةيولالافراعملاو ةبقيقملا فئاطللا نم (بتعالشبح نم هقزريد) ىوهلا
 هس تقو كلا ىلا لسب هللا فطل نااريثك ءانيرج ابا لهو بحال ث يح نم يل اما
 ,د> اذ_هىلءدرو وهربت ىف ىربكل !نيدللا مسن ىهتناىنطلا دراولا لوزئ دنع
 ب تقك) ماتدرالادتكيسمةةرثو» « !هرازابردكرهغيبتغك إف ىوتم
 ناكسلم (هتشرفود) قاوسالا (اهرازابرد) نايبالقاكلارسكم (ك ) لوسرلا
 قاوسالا فمالسلا هيلعلات (ىنعملا) امادىدمب (رذيا) تالوغي مءتالعشب (دتكيم)
 اادخ ىاو فلح هدارامةلموتادعىاك ف ىراثم تالوةب وماودللا ىلع ناوع ديناكذم
 مهالا اب مودا مسلا دخو#ادنتلا: ادا اوت اليك (ابخوك ) يفلت .دارتاكمبوت
 نيكسملل (ارثئسع) باطن ةادا نيعضولا يق( فاول“ اهطعا(فلخ هد) زينل (ارئاةغنم)
 نالزني ناكل مالا موين ءامثي دما ظفلواةحنيكت .ةفلواماخ نيقمالل طعأ مهللا (ىنعاا)
 .نآمساعل ىونشم اهالي لك طعأ هللا افلح فنم لك طءأ موللاتالوم. و
 (قم:مدآ) صو سلا ىلع ىنع« (هساخ) در 1 نالخ ٌىانرتدوح نلح ه درك قاقتاناح
 قافنالا لعف (درك قاشنا) ا.ةلاوةياغلانيب طباللكرجورلامسا (تناج) مالا كاذ
 قاح ل مو حور وذ: أاذا قشتملا كلا صو سما ىلع (ىنءلا) هسفنواح (اردوخ لح )
 الذ) مال! اههلع ل يعامساان ديسوريها ارب ناهيس ن عة اك ىلا.عق هللا لاانابر ق فالحل هن
 ىناب لاق) ةنسةرمشع ثالث ليقو ينس عم ,هعم صسينأ ىأ (ميعداا هعمغلب
 أرظنان) لاعتمللا !سمأب مهلاعف أو ,قح ءايدنالا فرو (ثلع ذأ ىنأ مانملا ق)تيأرىأ(ىرأ فا
 «اننعضوع ءاتلا (تيأابلاق) ضماللداةنوجذلاسنأبلهرواشىأرلا نم (ىرئاذام
 اذه ناال- ىسهتنا كلذ ىلع (نيرباصلا نمهنلاءاشنا دس هب (صوتام رعفا)ةفاضالا
 ساب أ (ىعسلا هعمغلب اقر هريسفت ىىربكمل نيد مد .ننالا ىفاماو ىتاهآلا ف
 ىلا هيريشب (ىرتاذلموظنان ل حيذأ ىنأ مانلا قيكرأ ىفا ىمأ.لاق) ةرضحلا ىلا حورلا عم باقلا
 :هقلا ىلا نيرئال ا طئارش نتا



 .اباطوؤحورلا لذي ورسغتلاءا دق هقاىفنيرئاسلا طئارشن مو (نيرباسلا ن هللا

 '!ىفعصونيح اهادفو ءضوعاربال-أ دقو (السأاكفإ قامت ةرخفارب كيو

 ظذحو ةيدوبعلا باد6ةباعرقرظنلاةق عسل 4:و] ني هخور لذي ول رعامسا لسا

 مسا نا ةعمعلا ىف قو

 مساةبي علا فاكلا عقب (ةرك) لمى هيبتا( اور أ نع (يوآ ماد
 تزم ىفع (درك )ف اتال(دراين) .ةل- ىلع (شقلحر )وبذا ةكرح اهيكستلامتيعدو نيكسلا

 ةسرعلاب ران نزو ىلع (رثك ) لمعلا لع فلا ىعمب ةسرعلابو ضام لف ندركن مدردأ
 تفلح يأمال!هيلعليعامساك تال كلتا مدق (ىعملا) ةعنصااولغشلا

 ىأ هقلح ىلء ريت نكسلا نكللو علل هقلح مدن لا هيلعهلان لمدايقتالاو ملستلا

 عيودايشنا بسب ءايحلا مهلرصحءادويثلإنارعا(هينت) لعو عن اهمنسو اهلقشا نكي
 ةراشالاو (اناومأ هت اليمسف اولتقكرنلانيسحالو) مهم ىف ىل اعتهتلالاقاذهلو مهسوغن

 هللا ىلاري كا قيببسف قدصلا فيم مْسشلا اول ةنيذلا بولقل!باررأ ةيآلا قيد ف

 مهقاست امسلا ىلات سؤكنم(نوقز ةزر) ةأحروس(ممردنع)ممولق (مايحاس) ىلاعت

 لوسولا ماعىلا ةيولالا ةيانملا مجلات :(لض نسل مهان ؟اعنيحرف)دوهشلا باونش
 (مسماوةحشيل) مديرو قدصلا ناوخا نم مهفلخ نمنوعبني(نيذل ابنورسشبةي و)
 منال نب رطلا ىف عاطقنالا نم (مهلع فوخالا) ىلاعت هللا ىلا قب رطلا كول ف دس مهو

رإ ميلا نولسيف ام عاطقنااالهناوىم ا تايذح نورو ذي مسيس انمنااون اعواو دهاش
 مهال

 ىربكلا نيدلا مغ ىسهتنا ةينابرلاةايحلاب مهزوذل ةيناسفتلا* الا تاوفىلع (نوزحي
 دعبء اي اوكف هل مهدايشالاكو ىلاعتهقا مهئانفل يش مبف لمعي لا هلو هرسمتلا سدد

 |نيز هديزناد-.متسنإل ىوثم هرسهقاسدتل وقياذهلو ىروصلاو ىونملا تولا

 عج (تادروث) :مسفلاءاقلا ىمع(سي) ع شوربتركصنجبلاقدادبان شو ودور
 بنسب .ءانهراولانوكسو ارلا مش ىو رو هجولا اذه نم(دم هر نيزإءايحا (.ةز)دبمم

 ريدقت(نادب) تح (1) يلمع :(شوخ) وهوه دعنا فورصم عمجلاةادأدئاوةهجو
 اذه نمءادهكلاةابغ (ىدعلا) رفاكتلا لدم (شوربك ) رظنتال (ركسنم) كاذب ىانآب

 راذكسلاك لوتقملا بل اعنلرظننالتنا ناسح حالمو ءأيحا ملستلاو ءاضرلاوهو بينا



 انف
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 لاق ىلارظنتالولاعن(هها)ىلارعسلا (ليسف) قدا

 زري اجر ونب(مميردنع ءابحأ)ممولت(لب) رارمالا

 وذجح ى اعتلال رطلا كول دهب مهو مهباوشملا لمدير مو قدصلاا
 ابحلات اوف ىلعنؤي زج مهالو 53 رطلا و عاطل نم مهلع قوخالنأب, قا

 ىطعا (متسدادفلخ)ليلعتت ادا(نوج) تتر جرو نجاد .« امنابت
 (نيا)عورلا(تاجإ“ اقبلاحور(اشبن اجا ادهشلاىأ مهىمع(ناش) اضوعرافلخا

 مه-اوراثلالمدعب «ادهشلا ىلاعن هللا ىطع اال (ىنمملا]تنحلا (غا) )نم ىبعم(زا)ةثيمأ

 ااوةسنهملاو مغلا نم نمالاب نك اعتهتلااسمذسو هاغيلاحورتيناوبحلا

 أ دتس عه دركراكنبااهلاسحئاوزبسإو ىو ةفذو ردتلا س دق لوذيامو ةصحلا ار اظتان
 تلا ىلا فور سمة ب: .يفءايلاو ضرولا م ماو( ىعاد) يدم ىأب نوهجةداذ ىم

 لس( نوسجه] ىطع !(دا دىم)ذخأ( ملة (درك) نغشلا اذه " (راكتبا)

 مك [ىنعملا)ب 1 نعدانكوهو لجرلا ل جر (ةرمكانإا
 ذخأ موقلا مقر ليكو رشم .ضرفلا لغش رعت هرس هلل نسف هور ضخ دحا حشلاوهو
 روراتتشاكى ماه مغ :قرنثمهللا ليس ىف قفناو ضر نسا ىأ ىطعاو
 أ (لجانور) ىنح نإ عرز (تشاك) رذبلاوهو مغ مخ (اهءذق) يل ارم لجأ
 موينوكسسجي ىنح لحالا موبىلااروذب عر ز( ىنعملا نوكي ىتح (دون رتولاوهر لالا
 اراده ديسررخ ازد شرم ةكمنوح) ىرونشم ريغلا نعا درغتم بلاء ينعم لجأ اريمأ ل جالا
 (ديسر) فىعم ياك 0 (هكنوج) يدمال م ناتندوخ دوحوأ
 ا (ةل مث ناشنإم فن دوجوف (دوخ دوجورد) ل هو
 هتسشطب ادرك تارادماوإو ىوشم 0 خا جشلارمع
 نم نيبلاطلارنيضرسلا (درادماو) 4# «”وعع# ناز ادك شوخ دوخر حش 3-3

 ىلا عجارريمعت (دأ) نرئاعلاور وداي حراشلا فاكلارسكي|درك )وأ
 يشأ فارطا وضرةملادعق (ىنءملا) بن اذ(تارادك )او دمة( عم هتسشن) دا ييشلا
 كرش. لاوزلاو“ انقلاب ردتمىنعي هت ىلع يلا مشا يلا فلما



 ((ةنفل

 نيضرمملا(تارادماو) ب ششدردايد هاب اهلددرد « شرودبمو هتثكن ار 0
 (امهلد) عجر (درد)ءجولارغنم شن فلعل اولا (شيفو) سب سوبأم (ديمو) راس(

 طش درد) عمم حا
 : ءوبأماوراصو مهلام نم مهءاجراوعطق نوضرمتلا(ىعملا) سغنلا
 ل (فك عش 0 حا وتم مهطالخاو مهر .و محول ءحو ىلع دازئأ مهسانا ىرحت عجو مسيوولق محو

 ارظارمألعف ةمل ادونلاركم( ركن )ن ,نبا) هيلا
 (ىتسلا) بهالا سن (دزإ راس دةتامس را(رانب ام) ملل سبل (اروحتسينإ
 |اهن هلل لاتنتهي وجر جلا كأر

 نوريب راولح كدوك ف ىوتم لا اوركْضل اذه فوهور ان. دةئامعنرأ بهذلا سن -نم
 اولح) ةدحولل ابار 0 يدرك ناد ديماراوأ "فال « درك كنب نان

 ديمأ ىلع(ديمارب) رخاشتلاو رشقلاىنعمم (فال)اولحج راخ نم ىدان(درك ثنا

 | نم ىس دان (ىسعملا ) لهذىنعمب ضام لعن تدركنم (درك ) مهردلا مساوهو يد
 تراشا شوو ونش . ينو وح دماج انت ,هاردلا بسك ءاروال- جرا
 (ارممداخ) جشلار انيك راش مب 2كاراولح لنآ وربك ه رسأ رسارضداشدرك

 !(مك)سأرلا مسآردو قرط ءالا(رسب) هداه أ لوعفملةاداارإ "اناركبإ
 ا ىنعع سأل فض (ر كالا :(36) بهذا انما

 9 ىوتثم اهتلمجاولمارتشاو بهذ االئاف هسأر<.: داخل يشلا
 ليلعتة امل ( زوج )6 رف عنج (تاعرف) نحر 0
 عع( ىفامزأ اهذع (اواحتا)

 1 ركش) اننونعجا ةيف (ابيم) حولا (ير)رئارمزلتلا
 دما تور مداغتامز ردوط ىونشم هتضومحومجولا :رارعانلنوراننالاغواك ايل هامرغلا |
 قأ (رديد انور مداغ) تقولالاذيف (كامزرد) رسب كازاولح ةجنا غاب م رد
 ىبسلا كلاذ نم(رس تاز)اول الا ذهجاولح لجن ا ىرتشي تح (درخان) بابا مهافا

 واحلا ةلج ىصلا لاذ نم ىرت دب تح بابل ج راغبي مداقلا يه تي !الاد ىف( ىنعألا

 مدامخلا لان (تذك) ةداورأت دوال دوكث فك و 0
 نمددمى أب ىأ (دئع) اولملا عي «انعم. كرت ظنل (اولح رزوكس) اولخساعئابأ (اروا)
 ديول نزو ىلع هدا فطءفرحو اولا (دئداو) رانب»فصن(را نيد ين)ىبسل (ككدوك مهاردللا
 وامام ذه اولحلاعئاب ىصلل مداخلا لاق (ينعلا) ةريشع ىلاةثالث هّزأ م-ممددم مساوهرا

 ىف 0 قوم ل
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 | وتتم مهاردلا نمرا دقمو راني: فصنبىسلا 4لاغق !هعيدت مهاردلا نمددع ىأباهتلكب
 اللات( تنك ) م ركمركيد مهدنرا دوم « وج دوزلا نايفوسزاقتنك او
 فسار( مهد تراندمن) بلطتالعأ( ودع هان( دفزفا)ةيقوملا نمي (تايو ها
 لاق (ىنعلا) لوقتالءرمغ (ركمركيد) كلىطعاىأ باطخ فرح ةيقوذلل اناث ءانلاو
 فسناليطعأ ةبقوصل نم ادئاز اطتالرمدك هسيلطت ىذا نما ىأ الييصلل مداحلا

 يش شب هارسرارسانيسرت» عششب رشاداهيىبطوأإل ىرتماذهيعةتالرانبد
 رجلا مانا يشري نطل عضو (داهب م داما جار ريع (وأ)
 هماس ىذا ىغر وا ذكى نسال لاةمداحلا (ىعملازركف (شيدنا) رظنا
 اركفنرسسوارسأ لاساب تن قا جشلا ماّدف هع شوو اولا ابءول ملا
 | ىنميءابدتو لمالا ةغللا ىف ءابرلاوءارلارمغهرس نكيلو «(هيبنت) رارسالا نم كلذ دعت
 1 ةءنوناختالىأ (اراقرم وحال مكلام) ىلا عت هللا لاق فرحا

  برقوهليقو مب ركلا دو ةثلاوه ليقو لب لى بو مل وصح باقل ا قامت ةقيفأ ا
 |وهليقو لمالاببلقل !ًةايحوم ليفوداعبملا نسي اويفلارو رس ليقو برلا فطل نم بلقلا
 ىلاعت هللا" اشنا قيس ةشاطم فب راعتيل ندع لكو لجو زع هللاةحرةءسىلارظنلا

 ةرتالن * لونك ناب فا بثراشادرك اف كوش
 !ىلا عمجار رتتسسم حت لمض ل ءاظوجر اين لف (تراشا درك )
 ,,ا)ةيفاسعل اي ةولك (دي روخ شرع ) ةلرتااذع(لَرت كن لارتلا اذه( لاو نيك )ءامرغلا
 لا 111ذهاولكى عما ذولارعشمامرغلا ىلا ختلاراشأ (ينعللا) لالح اذه (لالحار

 : نوحإللا ىونلم كل لالح ا زهاكرتةيفاعلاب
 (لدوكتلا) ايلاخقبطلارا(دشيلاخ بطر ريلعتة ادا (نوح) جيدرخاب ىاه ديمراسد
 لاق (هديمرا دتذك) ذخأ ىنععضام لمقر دصلاندتس نم(دتسإ عئابلا ىلا لاذ
 هدخأب يللا (نمىيطلاالخاا(ىنملا)درخري ىعع (درخاب)ادنةادا(ىاز ىراني د ىطعأ
 مرااسل زاانغك عيش ىوشم ىرابيدىطعأ لمعلا“ .تنأ نما ئجشال لاقواغرام سلا
 حاذاللاهرخآ ىف فلالااوداز تفك اهلسأ (انفك ) هي مدع ىو -مدر ىمءرادعاو « .مرد
 ثكامأ (مرادماو) قنبأن م (مرك امكرا) قالخالا فلارعشلا ىلا موعسي رءامدلاو
 ابيمعشلالاق (ىءملا) مدعلا فرط (مدعىوس)الاح بهذا (مور ,ىم) نيد ىلع ىأ امني
 ءامرغلا ىلارظنا مدعلا فرط بهذاانالاماو نيد 'ىلء هاب كيطعأر ان. بف نبأ نم الغلا
 مس م الدوك رتنم انيشثلماالوفارطأ
 هأل)ضرالاىلع (نيمزرب) قيطلابرش (قبطدز) مغنا نم (مغزا) مالغلا (لدوك )



 1 الكل ده عما مالغلا (ىنحما) ناو ءاكبلاو نتالي (دروآربيركو

 تسي رك ىمإللا ىوشلم نحر كموثأو ضرالا م قبطلا ب رشد وق نم وأ
 هتبغنم/(تغزا) قب (تنركىم) 6 « ىامىاها
 ارنم لسا(! رم)ناببلل(ك ) حونلاواكبلا يعم ليجمتلاوكيرحتلاةفلابم (ىاهىاه)
 ترسكتاوأ (ىدوبءةسكشب) ىلا زونلا تفذسح نودلاب ءارلاتل تالف

 لك ىترسكناولالثات كب و هئبغ نم[ سا ل رت ( ىنعلا) جر نملك (ىابودره)
 م« ىتشنكن هضئا نادرب . تشك نك دركن مشا اف ىوثم ىكسجرنم
 ىنفج ناكلارسكمدركو ماما بطح تيب (نلكدرك )انا (نم) تيلونعمب (ىكشاك)
 لام ةناكل ءايلاو عوجرلا قاطم ىهو شكى عمم صام مف تشك (ىتنك) ) فارما
 نم (ىقشذكت)ةيوازلا هذه (ءا اًساخنيا)باب (رد) ىلع (رير تع رول ىنةمىمانملا
 با يهوتلا .وىتلاةادا هيلع تلخدرورملاىنهموهىذلاردسملا نة دك

 "يم لو ماسلا بطحا ءدب فارطأ تردو تعجر وتل (ىنعملا)معأ لول ىتعب راسن املا
 ةيتاورارخ ب ايفوص 9 ىونثم الئاتعرللا ف مالغلا عرشم مالا !انهبايىلع

 2 نمنلكآللا عجانه ( راوخ هلبط) هي قو اكو ر هركوسمهونالدلس .٠ ىوح
 ىذالا نعةيانك ب الكلا بولق مهبول (كادشك يللا نبلاطلا (ىوج همقل) ضوع
 أريغ نمنولكسسآلا مه ةيفوصلا (ينعملا) حلال( ىوشىور): نمل لس( هنركوسصه)
 مات مج ل ماوي يونا حالو

 وتتم ا الصلاب مهرهاوظنونزيىأ ةعيلانورمشب
 نم ( كدوكويرغزا) ب رشح كدوكرب تش دمادو 21
 لع (ةلدوكو) راس تنك )هاوس ماد )تاكل الاذوف (امنا) مالغاا كب
 نيرظ ءيلعاو رشحواوعقجا ناكملاْ لاذ ف مالعلا تيو هنو طاع نمو (ىتعملا) يرعلا

 تشك دانس !مدكنا هنيهب ونو تشرد حش ىادكدم عش شيل ىو
 تاكلارسكم | مدعم ا عش

 لإ م) نوم( )تأ( ىشع (تشرد) جن (شدا] د
 لع ا هعبولا نسخ امادقمالغلا 0 م اش تكس

 او يلوا درو ىئلتعب ذاتسسالا نا نيب
 يفد تزامادشكبارموا « ىجوتسدرا شي نم ورك 8 ىوتنم الئاقولا
 أ همادق (واشبب) انا (نم)حورا(مو ر) طرشلاتاودانمةيمكلا فلكل امتنب(ك)
 نشكىم عراضم لعف عمم لذاتسالا (!صوا) ديلاغراف (ىمتىسد) ةاتسالا



 عراف ىذ اسما مادقتبهذنإ! (ىنعلا) ىفرتوزيحت له (ىهدىتزاجا) :لتغي ىنعم
 يشن ور ه دوخوراوساب مهناجرعناو» ىوتم كلذب ىن وزيت ل سهى
 ىايسرافلا عملا ةمالصنوتلاوفلالا (ناميرغداو) هب دومح قرأ

 هج ولا مس امارلا مشب د(ور)ةبحاصلل“ ايلا (راكتناب) ديك أتاداانه (مه) ءامرغلا
 ةيحاسمءامرغلا كلتو ىنعما) نركيام (دوو>)اذه( نيك ]جملا ىلا هاونأ 5 3
 مالغلا عمةرملاءذه تلعن ذل لاا هام نيالا ىلا موهودبواو هجودوا اوراكنالا

 (املام) م3 مك دارو « "كيك لاظبىدروخام لام ىوتم
 نيادوبمحزا) ملاظملاببهذنر (ىربىولاظم) ءاك أت ىتعم بالشلل هيفءايلا( ىدروخ) انلام
 نأ نعي انكداز ةهحيىأ نمىا سأرلا ىلع ىنعمب (ىرسرب) ملا اذه ناك يم ىأ نم مس
 انثلامت اك (ينءلا) لمحلا قون عضوي ىذفا يدل اوهرسربناهةلعو ليف دار نزح لظلااده

 0 يل ااذموقرخآلا ىلا لالا

 7 0 اتق( ىعلل) اتشنليإ(تسيإ
 ن 0 (هبت) ءابرااريغءر سؤ نكيرلخال الغلا لاذ اتننتا الورظن لو

 لاقدوملاو مركلاو ةمحرلا تافص نبي صن امليزجو زم هابل نسح نوكينأ هلىقتبني
 و هل اريخ نت ىتدب نط دئعانأ ىمدقلا هذ
 ترك ذم فنى فرك ذاذا هعمانأو ىبىدسيعّيرط دا

 اواعارذهسيلا تيرتقا ارم ش”ىلا برتثا ناو هسئمريخ أل مفي
 00 ةنتوالمال لا هيلع لاقوتةلور ورهتينأ ىشعىانأ ناو او اهايءيلا تب رتقا
 مك مكلذ :هوس مهكلهأ بوث نانهئابّنلقلا

 مالسسلا هيلعدوادىلاهللاىحوأ ل يقو (نيرساهنان م نصيسأذ مك ادرأ مكب رب منش ىذ
 يتاداغازمال' "ىلءاوحربت مهمل لب مهلم عرال مهمل أ لنا ىدا ,

 ءايلوالا اطلس هتعرمخ [ىتح ةباغلا ىلاععت «تثمءاجرلاو هللا ناثل ان سح يف لسصو موفرملا

 ينعم (زا) «ثآطرم همدوج ىزر ديكر دو فال زارا
 ام) ءامرغلا تمنيو ابا ىلا ععبا ارهتحترتتسم 4عافو فلعل ةماعلاوهو (اغجإ) . نم
 نوح هج كدر بس ونعم» دشن ئازتمار» (مديثك
 كل اغرق (ىنعملا) فاعللاىف (فاملرد) رمملا ااوهو ءام ف مخ ءاهلا نوكسو
 اس و م نير شام اءامرغلا



6 

 لحاا 3 ىوتشم تاك اذولومرس ىلا عت هنا قار .ان> هللا ناكمثملا
 (شوخ) عموم نيعضولاف() م ماهو صاخفكو عيوتشتزاخرات « مكداششوخ
 نمىنعمب (زا) هدارعرو رسمى عم ةمرعلا فاكلا حت (مكداث) رطاحلا بيطمىنعم

7 9 

 كدا ىوننم ماوعلاوصاوحلا لوقو عسنآنملابلاغرافو هدارعرورسسمو
 هكنا) هد زكمحش فلخ نور شرا «٠ دئقوج ددنخو !ىور

 زا) ركسا(دنت)بشن فرح( وج لع هدنغ)ه«جوذ( داكن
 مب (دتزك) ماهفتسا ادا ةيسرافلا ممل ارسكم (م>) لاذ قلا (شملخ) هج

 | نعي انكركسلا لس لخمت ههجوف هحورىذلا لاذو (ىعملا) ر
 رغما نافعلا# (هينل) ررضالىأهلقلملا هوجو ضيم نمار رش يأ هرلد2يانا
 اببثمىعسيالو ابنا ىمسيةفل ال او ىساعملا نم ع جر اذا بئاستانال ةب ونلا نم لجأ ةانالا

 الو لج هيرابيثم هحورمللا صدق هيورضخ دمحأ شلاو ةيلكلاب برى عجلر بيشو
 ا «رامتجردهدمسو ناب كنا و ىوتملاقانالومراشأ ده ىلاو ورا بوجع اك اذهلو
 (وامثجرب) وبنى عج ةلبق ىلطن وراد مري نا يو ماو كظزا مغ دروخ كد
 تغب ىأ مغلا لك أب( مغ درو )/ىماع ( لك ) ح ورفابوبحتهنوكن هب انكديع ىلع
 هرادتسئلكنمو نيتهض كفوا ل الدأ خدت عوصلارا دماكر ع سوماشلا ىف لاقثلغلا نم
 |(ىنعملا) هبط نمو( وامشخزاو) عبروا هتك خت ىذا (كاو برطضم ار صل |جوذو هماظعمو
 بارطضاو كلغ اةرا دنا نم خيم ةيلك,هبرل هءوجرو هشانالحورلاهسوبت ىذا الاذوأ

 ئوتنم لوقيفالادروبىنعملااذملو هبل مضغ نمو ماوعلا موس تفولا
 اتم بشرد) م سس اةرارعرزم كيسا « لاعبا سبا وهبت
 , || اكمسامسلاهللاثلم< لاقي كلامسلاو الامسلا ىلع (دلام-ر) رمل /اردم)ةرمعملاةليللا ىف

 اوموع مهلوق نمو (تاشياوعو ءزاو) بالكل نم (ناكسزا) تاومسلا تطرمملاواهعنرئأ
 ةرمقملا 4 بلا الم (ىءلا) فرم لاى نعم ةيرعلا*ابلا مت( الاب )م اهفتساةادا(هحل

 هماقأ امم لوغشم د أل كب الكل ا ةوعوم نم ةيل اعلا ءاسلا لعوهىذاار مما فو ىأ



  ىوتثم لومي اذ _هلومورلاةروس فالك ةر .امتكلاو داجلالل «قلخ نم بلت غازأ زأو ةداعسلاو

 (دروا م اهل اس) هدرتسكى مجول ةنيطو#- « ةرراىاعدوخ ةنيطو لسا
 ا ةأب بلكللا (ىنلا) دش (م ”ر(دوخ ءذيطو) ءام فضحت معلا (هم) امي
 0 ىلاعت هيلع هماثألم ىلعا ملحن هتداعو

 0 ىدكرهدرازكى دوخ كرك ظ ىوتثم هراذعةط ءاويواعلا |
 "ايلا (ىسكره )مدون (درازكى) ريغصتلل فاكسلاو لغكلاىنهعراك (لراك ) هي ىبسخ
 هك رتب لىأ زنا ىمصحدر ا ذكو قتال دونلا(مراذكت) املا (بآ ) دح أل كىأ دولا هيف
 دا( في طلو قا او: حل ابل مستر لال
 ب ا ارنا ةقا هت زيدخ .لجالم«اذص لرتبالءاملا ركلو تهدم
 .هيلعو هكلولخام ىه (هتاك الع لمعي لك

 ذالك ةواهشلا تاكرد نمو هقالخاب للا نآرفل قئامتح
 0 (اليمىدهأز»نمرعأ كيرن) امابأو
 ا ىونتم لوقباذبماو قوذل اننا ناو بارطخإلاوةزاةمابارمم اسس خ نا بهذي لكو
 رمال 0 روما هيا قور ردور مدام سعال
 انا جورم بهنيفتلا حايك( ىلا عفت دع :ششالاو
 باو طِشاَريغَنضتَسْحُب فاصلاءاملاوعةنرعسغ
 7 بالا مك ونت اوال

 | يم ةلظقل هيلع تعتد شب (دفاكش ىم) رمقلاوهو ءامفغخع 3 0
 يارا ريبكسسح (ز)زملابا مالكلا ملكنا( ىاناز) يللا فصخ ( بش من) اصل ةرمصح
 | ةرهملا قير يقع لسمو ميل هللا ىلس اعمل (ىنعملا) دما ازهر ( نيك: )نم ينم دمها

 يدوم مالك ماكتب .نمبولوأو رمفتاةيةرمابلا

 00 جنا لود تا اتا ولئسد
 ا .هملا قامت تناك سو هيلع هعا ىلص 4: 1

 5 0 ينال ال سبأ اتا ,هوةرملا



 اناقا

 ةرفاكل ا ىوقلاىع(ةنآ اورينار) ىرهقلادراولا ةببهل ( رمقلا قشناو) هدعب لوغباك
 تانيبلا تاآلا نماهربغو بلغ رق اةثناةبآةيسفنلاةنقانللو ةكسصر لاو

 ارق ساو اتنيعأبر عسىنعب (ر مقصر صساولوقيو) ةسئيبل ت
 زحل لثعلا لبق نمل داسحلا مهلعن اولدتسا ىسؤننا

 نالعاناومعراومج( رعش) ىريسوبلا لوق ماع ق دصك عفن
 اوععدرفاوعموراذمالا ةقراباورمم :لفاومعىأ «مشتلراذنالاغا

 ثفتايهدرعجو م مغارعاو موشن نمدوبلا كلتو تيل يحي سو هسلعوفا فم عيا
 بي ذكتل اونومكتمملا لاق - لاك باكلأكمهلاشمو مهتساسخ . نيالا نكيول كلذ لكو مهاحل

 لوقي و مهقتسي ىعملا اذهاو ب ذك إىل ةلأب ال عيجارششلذلكو رورغلاو تاءآلاب لمعلا الت
 (ناسلناب) يضخ دوبوف يهاب ههاح 48 ليوت رددسرزكر هس 5 5-0
 | ىلع (مسان) ر مدل! نأ( هلم شوكرد) دس [دسر) تقولك ( زكره) باكا توص
 | رمقلا ىلع سا رمعشر اونايبال كريدي (وكَدَحؤللءيلاررسلاءاملا(ىهام) صوصملا
 تاكا ذا صوسخللا ىلع ىسرالومفلانذال باك توس لصب نامزو تقول ك(ىعاا) ناك(دوب)

 هابناوالاو ةيورعضحت دم يشل ادد سب نيخ نك هفالا لوبغمو صاخ نمناكو ايقبغ-ارغ
 كالي ىوتلم هبط مهلك نو مو. ولذ طب رو ب رمهلاغتشا لاثمو مالا مهلع«اسنالاو
 برشب (ه-ثدروغ ى) ' يطب ازغج كنابزا عامدرد هركابر+ بار هشدروخ
 الئابزاعاملاىف(عامبرد) رصسلا تح( رخان) رهلا ياش لع (وجبإ ()تاطاسلا

 ىارؤلا فره ىلع بارشلا برش, ناطا_لاالثم (ىمملا)عداقضلا (نازفج) توصن
 لالا اذههلنوكيالو عدام تونس نم ةربخال هنوك لاحق ,وذلاواغسل امنركي وحابصلا
 ةمهنكساو مالغلاوءام ءرغلا عفد نكع وهنذأ ىفايذدهلا مالكن مث لوب دم دعو هنذف نءالا
 | تءهؤ دج ند دوك عيزوبىدد مهول ىونم هرمشب اذهاو ماغشم. ورم خ دجأ مشلا
 هرخآ قءايلاوزاس ىنععد_ثفاملا برح ىنعع مه(ىدشمه) جيدشدرك اراض نأ عيش
 (لدوك) امزغلا ىلا عمجسإررتتممتدت نوكي ل عافو نوكينأ نك و ىأ ىنشاملا لاح ةءاكتمل
 الاذا (اراضعتآ) مهردعب روهلن 1 نالمهاردلا نمرادقم ىنعمب (دنح كند) مالغلا



 مهاردلا مارا دغر ممشنأ لامرفااع .زوبتأ نكمي و(ىهلا)هتطب ري داي درك) اضسلا
 ةدهكل داك ازعا ف

 (تارمي توق) يذلا ىنعم 00 الما
 ثىصالدح أ ىطعبال تح (ىنلاا) اضيأ
 جدد ىو هقامرك قاراظناو اهط_:ربولذلضرةلنوكلام
 8 6 معلا اةالس يعم (ركيدزامن) راص (دش) ميغا شببز فكربقيطألي
 ادق( شينإ ) هفك لم تكي قيل وعي ل 2 هي ايلا . (ىمداخ)
 دا ةقغب لأ رصملا تور امال (ىنعلاو) ةدحوالهبفءايلاومب ركءااانهمتاس (ىمئاح) أ

 داتسرفب ده 0 قوثم م رك د شعم و
 نيشلا مادث( مب شبب) فامفاذكر ةدحوال هايل ايلا (قامبحام) يرببخدبكوز

 | يشلا ىلا عمجار ريع ىوو نم ىنعمب زاونايبلل م(ىوزك ) لسرا مدا سرغد)ا
 | ىلا ةيدهل سر! لامو لأم بج انس( عملا

 ردارك د ىرآن دن « بطة توك راس ددضر اجو هقوشت هاك جشلاروض-
 ةدهول ضال (ىراني د) فصل نإ "برطلة تزكوإ )ةةامعبرا(دصراجس) يس
 فرط ى مرا. دةئامعبرا (ىعملا]ف(ردنا | ىهىتااواولا ماهم ةُم اق اذه (ركسد)

 اداهب وبطناو « درك مارك اارعشدم مداخل ىونث,ةقرو وشو رانبد فصقو قرطلا
 لف (درك مارك )١ شلل ىنعمبلوعفنلا ةادا(ارؤبش) مداها ىأ (دمآمداخ) كي درف

 جيشلا ف صو (درفعيش) مادق (شيي) هعضو ماع طلال (قبط داو) ماركألا
 وفعلا يشل« دووريشلا دالتا نأ (ىمااز ريظنل مدعو ةيدرغلاب

 (درج) 4 دانارتسارا "ناديديد قلخ مو ردرك اواطغزا ارو دوج ىوشمهارخأ ني
 2 «(او) صو نمىنم نر را اذ هئاطخ نم( طغزا) قبطال(ار قب .ط)ليلعتلا ةادا
 "يتسع )لا أر ةي قشر وعن (ور) لعن (درك ) فاخ ىتعع
 53 5 ىأرو ءفشكى أى بطلا هحو نع«اطغلارجشلا بحس (ىنعملا)هنم (وذا)
 نادانهاسوناطشرسىاك ٠ دوز ساخرب دهزا نافارا رشم ةءاركشا كلت

 (تاقتار) اهلهأ دع ةمول هم ث هلا نمل ست ناك ةدود لا فلالا تا
 ا بيل ارءاكبلا عيشي وصتااوهونا اذنا فطعا اولا

 أو نايبلل كنمةبكه (ىاك) ةلههلاو ةدرسلا يبدو ةملا»ارلا مش(دوز) قرف

 ةزمهلا



 (نا)نيماللاو(ناهاتو) خوبشلا أر (تاذشرم) هادتلاادالمالاعم ةزمهلأ|
 عياسشلا سيرا نياق هوأتو ءانيرضاملاةلجنمماق (ىنعلا] نركبام (دويج) !ذله
 .نإ» ىونم اذهامقيرطلا ارعأ ناطاسو

 ادا (مج) بيرققةراشلا(نبا) ميرارتادنوادخ
 ةسئاثلا دزوادخ قنوتلار فاالاودي لاو بحاصلاو كلاما

 ارارسالا لولم ثلامان ةئطا كا هذهام ترسل ااذهام(ينعملا) قيلخا
 نر(يتسنادل) نش (م) مب ضتامزا تفركهدتك اريسأ « 1
 ) .دثك ارب) ريثكستلاءاشنا اهاثعمو 3 ,هلاءابلا متقن (سب) ضصا(نكوف)

 فعالا ةقيفح لعن حش (ىنعلا) مالك ينعم( نخس)انمبهذ (تفرإن اس فرح(
 ارانهلي دئقمزحال « ينزىاهاصم اروك ى امو ىرششم قرف مالك اثم عفو هنالاثغ
 ءالقملاربغعجئادإ ف لالاوءاملا(اهاصع) ىمعلاك (هءاروك) نش (كام) 5 5
 انلخداذاىأ ليدانما ارسكن مرحالن اسماك اصعلا برضن نمو (ىنعلا) برضن (مف)

 دوس ايقزان اوك هزره» باطخالي هدونثاناركوحام» ىوتما دكهانلادج املا
 فئالاو مسالا ةدد_كللاءارلاو فاك عيني ك (نارك )هس تنةاداانه (وج) يباوج |

 .اوكءزرهإ). لكي (باطج ثلي) ععس ل(دوتشان) عملا ةادادوتلاو
 وكم مصا ا ناغا قلها !]انشايق (دوخ سايق)نم(را) هلرسأال

 0 ىوتثم انتسايقوانعزنماباو
 نمةبكم( رك دل (عفركتة طق شلون (ىسزء) نكإ(اع) © وردبز
 (ىرمضخ) راكنالا نم( راكسنازا) ماللا هياعىموءاندي ل عمجار ,ريعضواونأ .ءالاك
 ىو نم ندغو (ىنملا) ايلا نع ةءانكرفساههجو( وردرز)ة يضاسلا لاما ةياكسامابلا
 ىور» ىحتارضحلا ان ديس ىلع هراكنا نم ىسوماندبس كاذو ةحصن سمت مل مالرسسلا هيلع
 .ةءقان ألاف لعا سانلا ”ىأ لثة ليث ارسا ىنب ىف ابيطخماقىسومنا ثيدح ىراختلا
 برا ىنوم لاق كنم لع وهني ,رصلاعمسجتا دبع ىلا هيلاهتلا ىسوأفهيلارلعلا ري ذا هيلع
 انوحذخأف متووف توم ات دةنامتيف. لكم لعمتفانوح لعمزخ ألات ىف فيك
 امانف اممسؤراعضو ةرضصلا اين تنوين عشوبمانةهمقاطناو قلطا متر دكمى هلعسف
 : .جرخف تكل توحلا برطضاو



 اقل

 ةبولط معلا ىفةدانزلا نالثلذإ نع هلأسو هب دشرأ ايو هىأ (ادشر تلعامم ىنعت ناىلء
 بةعقراسنلا ث يدا ىف (اربخ هم طخقولام ىلعرب صن فيكو ارمص ىهم عمبطتن نل لنا لاق)

 هادكلع هللا لع نم ملء ىلءتنأو هلعنال هيلع ثا لع نم لع ىلع ىفا ىسوماب .ةيآلا هذه
 الو ارباسمتاءاشناىف دصتسلات) هنعقح مدت ل ىادب طحت يهل دصماربخ هوقو هلعأ ال
 كلدرك ذاىأ (ارك ذهثمثل ثدحا تح يت نع ينلأسن الفىتعبت ا نانلاق ارماذل ىصعا
 (اهترخ ةنيةسلا قاكرا ليج اةلطنان) ملاعلانمرلعتلا بدال ةباعر هطرشىموملبقت تلعب

 اركشم اميظمىأ ( ارماائيشْت فل اهاهأ قرغتل اهترخأ) ىسومهأ (لاق)
 .اغغ ىأ(تيفاعىنذخ اوئاللااربص عم عسيط سن نل كنا كلت لأ لاذ)
 ىنلماع ىأ ايا ىتبص" و ةقشم (ارسع ى :رمأ نم) ىنلكت (ىنهرئالو) كاع راكنالا التو
 ٍتلطينأرفاسلا رن دو ملا لهأ نمءنومشحلا تل اقو نيل الح ىسهتارسيل اووغعلاب اههغ
 هناكمةذمعو .دضق وهن زع هلع 0

 يتح عربالناو 9

 امو ول 000

 ىلع عقتذا نيعلا كل نم ةرطقلو انت ةيغيم ا ءآَباَسع اهدجعومن

 تا ملعب انته نموهلذاقنالالي روما غش ىأازستيالو 3 اع

 اذهلويشلا دجواذاديرلابلتا|ىسنو عشلا فني هلق ب

 تلم نشا اولاقو مهءالساوفرتعاو هنأ اومالو ب ورضخ دمحا عشا
 انديبسناب ةرضفلاىل-<+ .ءراكسنا ن مءايح ضيرشلا ههجو رغصا ىلا ىسومانديس ةعصنا

 عالبال ىمشح جداا ىوتثم هراظنا نمو ةياعرا
 يلا (ىمشج) لش (ناند) مم (اب) م تفاكشى ارا[ ش مشجر ون » تفانش
 | مدصملا نافانش نم اه اهتلرظلاي لمتنا (تفاتش) قوذإالإ) نايل يك را ضال

 «امللارتاعتا )مال-!اهيلع ىمومانديسل عجاررم ررمعضأ | هُم

 نيعدر ظن صوصخلا ىلع مالس.لا هيلعهلا(ينملا )رخل عم 26 0
 قعركت اذهوم ءامسلا قرذمالسلا هيلع ءثيعرؤر ماتم ىلا ىااهالعئيملك ىلاوظنتا
 » ايسومبس»ا تمدح مدرك ف ىونثم كلذريفغو ةبكز اسفنتلتقأ لاو رطل

 بسه لا ىلإ عجار رتتسهت2 هاو لعف (.درجص) د امجزا



 بسعتلاٍب سعت كئيع يفق (ىنعملا) نوحاطلا مءاوهرإ .(ايسنك ) راف( شو )ديع(مشس)
 01 ا .نم كامزلا ىموماي
 رظناو ماك الاو ديدشتلاب سعتلا ىنعم بتل لصربغةنال هبسعتنم ب عتالابثالا
 راهن درت لغم ورا .ههد ورث جنو ىوثم «ورضخ دحا جلا اول
 نإ ا( صر مالكلاةلج(رانفكةسمعإ)الاذ( نأ جشلالات (دومرفوجش) ملال
 ! ا (قحملا) مكلالحالاذ (لالحت) مالا( رام مدرك
 ماعتالا 2 لا تلمزاللانااذ-ميلعق لالح كا 200 مالا
 /نال عكس هو رهتلاس دق عرمتملا ماد دج الكل دةبنعالاو
 نا)اذعرس ( (نيارس) جتسارماردوخن رحال « مساوخ نحر ةوبتانبارسإلل ىونشم
 قسلا عج اروه هتحت كءامويفارأ (دوهب) قل 1-ان مهتبلط ىذلا (مساوخ ف زكاة بدر
 اذ هرسو(ىئعملا) ىرال ف ورصم ماكنا ةادا ماو مشتم(ثسارإ يرط(ةار)العو لح
 يأ زيرطا!ىنارأ ىلا ةرض- مرحالوهةلوةم أ براي 4تلفو قا ن مهبل
 يرق فورس« تسكتلاجر رانا تنك لف ىوثمم هلال وب ران شقا ده
 ةفاساب(ل )للف (تسكدنا) )ناك لوب (مجكا) ران دلاالاذ( ران ددآ) «تكدوك
 ةلدوك (ت كوك ) تب وص ءئتلاوهو عملا نيسغل ارسكم ( ويرغ) نك ىنعجوماللا
 ىودشم مالغا "كم ىلع فوتوم هنكلل كبل قرا ذل اذ ىلالثاق/(ىنعللا) رمأتاءادا تساومالغلا

 كيل (ديركت) قح(ا) « شوهد نتركتحر رج « شورفاولس ل درك ديركنانإو
 (سَع) :) قأتال (مكىغ) ظفالا يق ديوس ان( (ردؤاولملا عئاب (شورفاولح)
 عرش ىتحررحب برطضبال ىولاا مما. الغلا كلبي ملاذا ىأ بيل ىح(ىعملا] بارطغالا

 فودو هدو ماك « تسامح لذط ل طر دارب ىاوإو ىونشملا
 (دوخ ماك ) ثلئبع(تستمثح) أ ىنعع ( ردابإ) ٠ لنادا (ىا) يتمرد نادكراز
 لغطلا ىنحااي (ىنسعملا)مامتإ .(تسرد)ت ب ردسلل .فءاملاو بيمن كبارا .از(ىراز)الدارم
  ىضتنتم ىلع لو وثئالو اما كل ذ لع | هب.حنو هئاكت ىلءفوفز م لدارم لني ملة ط ىمفنالا ف
 دل نايركن سي يرد اق ىهاوخ حال ولا, ةرامالا لن
 (ىحاوخ ىمهر طرشلا:ادارك انسة ةفخع( ك) يدي
 (نارك) كلذدعب(سب ب)لو بولاوهو ندير نم(دسر)الاذ
 الا ماخلا كل رست نا باطن تاكنا (ينعلا) دا ىلع (دسحر)
 الح دئاوفدا جالا نو اهتىلع ءاكيلا فنا لعاو كل دج ىلع لنيل غل
 8 ارى دهاز ىصحمن ديسرتطءارغلا ةياكتم اهذ- ءاراوالات اطلس لوقب ال عمساو



 ايا (ىساز) م
 - م .(ةزشلبا( ىرك) ليلخ( 5 لوهذملاةادا ب ءاياذ

 .الوهح الرلفثللا دهازا لمعلا ىف ىب دص لاق (يئسعملا) ىنأ يال(ديان)

 0 .تسين نورمودزل دهازتغأ لو
 ل ىرتنيعلا(دايب مث طدوكبأل (تسينإ) ايراخ
 ا حرخ اللام االئاتده ازلا ءاجأف( ىنعملا)

 طرشلاةادارك) يتك ك0 94

 هسا نت كزوفىأ(تغج) علا (دوخ) ىرأ (دشس)
 لاسووبرطىذال'اكبلا نماهلررش ىأواسهل مه" ”ىأ ل اروي راف( ىنعلا) ب بععتلا
 امهلقاام قل! لاصو ىف نأ: معلا اوأ امهرويدا دريل لمت الو -هىت» ارؤنالعو لج وللا

 اروح ديددهارجرر »وشم ريرغتل ماهفتسالا نوكسادج ليلة يتلا لاسو ىف امهىنعب

 بلطتال (دهاوخش) ركأو سةففخشإرو) هوشررك وك قشمثج نينغبا « دروك
 ةدحوملاءابلامش(ورن)نيعلا ىلا عمجار تتسم ةافو لق (وك ) قملا

 يتلا“ ايعقرك | (وشروك) ظ(وك) علا

 ٠ تساي نبعد« ددزاروغ مغط ؛اقوتساهعإ كك اهدىد«"
 دك( ناك ) نيعلا ل جال(هديدزا)مغتال ( روخ

 (تسارمتجرد) الع
 تكباذا مربح ىف تكبىتلا نيعلا لا الةفئالئأ اهلح الوغتالو (ينعلا) كيتعكا

 نينبع كيم ىتحالامم .- الا ىل_ءرداق ذم ىأ كلة :ةيغاللا ىسبع

 بلقا اانيعامهو نيتئار نيتك## ىتدعلطمب ى- ةايصعملا قرط بهذ الىأنيتص#

 ئسيع) «تسرصابسوخول ءاوحخ ىوزاترصن « تسرشاسو ابوح ورودع» ىو
 (ماوخ) هذم ةريصتلا(ىوزا ترصن) رشاح(١ (تسرضاح)كعضا وتاب لح قر ىسيع( قعود

 ارصان(تسرسان:شوح) حولا ىديها عجارريعشو اونايبللدكن مة كرم( ركسص) بالا
 عيلم نسحب رمان هال هةر بطلا .لكى لم كلعمريض اس ئلحو رىسبم (ىنهلا] نسم

 (قراكي) نكل ذبل «لمزرهونهثءىسب«لدر.  تاوكسارب نراك ل
 0 .علاءابلامخب راكب
 () عفتال(هنموبع)بلقف«(لدر) ماعلا الملا (ناومتسارب) هسغش مدعو ل دوو



 هيرحو همس ىأ هلغش م دع ماظعلاب وامل ال دوو نكمل (ىنسعملا)ثفو لك (نامزره] 1
 | بجو كاب لقءايحانامز لك ح ورلا ىسع فكن الى أ ى.يءبلقىلهنامز لك هعضتالا
 ايفر ركذ» 0 39 ىوشم كاذمشالووتايشتقم

 هرك ذ(وارك ذ)ةياكسملا ىف(تانسادردنا] هللا كاذإ ذ(ةبانآ )شو ممه) جيناتسار

 5 (ىنعلا) نيميغتسللا (ناةسار)لجال(ربب) اهاترك ذىأ هانم (ميدرك) ةياكملا ىف
 كيلع ترم ىلا ةمّدَدلا ةباكملا ىف رو كسلا هلبالا لاذ مالسلا هيلع ىسيعان

 ٠ تاىسعزاو# نك دز وشم
 |(تا ىسيعزا) اهلطتال( وجيز دوج ءرفمأ
 دع ءرغا ب راداراوىأ بسلا (عر هرقماك ) "لاسيع نم
 | ستغتال نوعرما بولا دارملابلطتال اسوم نمو اهاطنال كلدو بر ةابح كل اسيع نما
 تادارلا كلة ءو كسور نم بلطتالىأ 'لقعلا ىبوم نمو ح ورلا ىسيم نمدارم او هيله

 ةبسانم ىميعرك ذو هتمظع تلج ىرابلا بانج ىبوموىسيع نمدارملاوأ ك سغنلةب ودنملا
 |ءامب ىلاعت هظاوهو ح ورلا ىسيع نم بلطتال ىنسعلا نوكسف نوعرذ ةبس انت ىبومو ايا
 لوما ذهلو نوعرغا و فملادارملاىّوماومو هءانغلا كل:,باطب هللانال لدور
 ىلع وخل در) عشا كرب وكانك شيع ءائاعم ة شيد همك دوخا كدر كوش
 )م «ردب) تن تنآ 0 هل( مان ركتف مشت |عندونل ارك( ه)ربلت ( 2 كيلق

 علطتلا التو دوجوملاب*انغتسسالا ل فو ل بل
 ىئنأوأرك ذ نما اصلع نمىلا.عتةلوق فريف ةمأ نم 324

 ةعانتلا ان اةزرمتلا مهقز ربل فوة ىفو ةعانملا اهبارملا
 ءاضلابىأ اربوطت مكر وطي رعمطلاو خلا تيبلا ل ءأ سحرا ل

 ةعانقلا ف لاما لاك كلملايدا ارأ هنا ىدعب « نم دحالىخنيالاكلم ىف ب هوقو ةعانتلاو
 :ااهبابنأأ للان مالعأ اديدشأبا دم هنيذعال وتو

 ةمكتحلاو بلل مابت ةبيهلأوةبصدلا فزالاوةعاطلا قزعلاةيف ةسخهتاعشوو لي
 نمو حارتسا عنف نمخأ ب مو لكلا ىلع ل اطتساو لغشلا نم حارتسا عنف نم. ةءانغلإ ىىنغلاو لامن! نطبلا



 هلوذبعمطلا ىلا لام ال مالى !هيلع ىوم نأ لبق هر رح لاط ساثلا ىدبأ ىفام ءانبعترظأ
 اذهدنعريتوكلنيب نيف ذعار الرخوم اجأ هبل تذل عي تءشوارضلل

 رشا
 فقع يا 2 هلال ادور

 ايح نوكيو رتل اد (ىعلل) ضومل اا ىلع (هساغ) ا

 لصتو ىلاعت, !ايوسنمازب زعالرتل ناك اذا صوصخلاا ىلء اماكرخ الرتل ادت
 سانئارئالاذهنانالارعدتسو مدع لاذا مهجتي الررملاو صن ال قزرلامالكلا

 كش الىذلا للا ةخالا ف نيقيلانانى ءرحأو ىو دب يحاك مازي زعم ردنع نوكيىذفاو

 ايوهليقو ناهربلاو ةمحخلاءالنامالا هود اعلامي اريل لهأ دئعوم- 3
 !ل-عنيبلا ديشإلا لاقوراكنالا ةبمي اضعنرارم. ..الا ةظحالمو توله !ءام سن بويغلا

 ةغشاكملا ىرمشفلا مامالا لاق ةفتاكتملاو لك تار الو هكا لا هزوه ليقول وععالو

 برشاماماودار أ ام رر د شهب ربع نمةيلعءركذءاليتسا.بلغلل ْيداروهط مهدتع

 هحوأةلالث ىلعزيزعلا هاك ىد اىلاعت هتلارك ذدقو ةظةبلاومونلا نيب ارلا اريام
 2 لت اق لاو ويقبل

 .و نعو معو مسرو مساءاسف
 نيذبلانيدعو'اياوالاو اعلا ماوعل نيقيل

 وا مال لا هيلع دمهم نيقبل !ةمني
00 

 ولا قكل#و هيلع لاوس لو نرثي ةرخآلاب لا
 .امال_لا هيلع لاقو الغش دابعلا كونغ 90
 هي .ىلعاد_> ا ندماالوهقا طضسا



 لفل

 | حارفلاوحو رلالعج ىلاعت هلا ناو هراك ةهارك ثلنعه دربالو صن رح صرح يلا هرمخال
 دونل اوذلافو طضسلاو كا _ثلا ىف نزح او مهلا لعجو قفيلاو اضرلا ف
 طرثوءاطعلا دنع مهل حدملا كلرثوراسعالا فس ءانلا :نيةيلا

 ةببحاص نكوانالوةريضح لوقبا ل عقسا كأءانم د قام ىحااا تلع

 ىسيم ىأعدبأ عارض ندشمديزة صنم اعل مك !ءاوهتلاانذاعأ نانا ة باع نكسه
 و مالسلا هيلع ى سعات ديسءاعديماظعلا ءايحا ةصتمامتا نام ىفاذه مالسلا هيلع

 .: (ةلاوخ) يتاودن ١ ساقلاى رب زا « تاوخسار وح مانىسعداوخل
 بالا الاذىمع(ناوحىآ) لحال (ىاربزا) ماظماا ىلع (ناوضسار) هللا مسا (ق

 مكحول ىونشم بانل كاذراقلا وم اسال زمنا .اىسعا :ديسأرق (ىعلا]

 0 (نادزيمكع) قرت تيئراوكسا رود »دم ماختأ ىلزاتادري
 اطسا هن ا رلا كاذ(درمماختآ لحال (يزا)

 ءاحابهللا مكح نك (ىنعملا]انهايحأ (درك هدير املا ماللا ىتسغ عصر :
 ةمي و هايس قرع كب تبحريناءزاهل يونتم هلبالال را لجالماظملا كال ةروهلا
 دوسأ(ءابن )عبس( ريتش مان(تيبين) اجي 0 4 2 ديلا

 (دز)ةدحوال اهمةدلوالاءايلاو لستار

 زقلاوهزغس( زف 0 0

 هيفءايلا (ىزوحزغم) .)ةعرسن (دوز) سطرت اقئاو ميما امضنؤتلاة ب رعلاب

 «ايلا(د 0 ا م تايب ارد )ةدحوال

 ,هزغما مي قارأو ىزجاو ةَودب -أرعلق (ىغلا)
 يزف جو دمر زو الخمار 20 ( «-و رمت سدقأك

 مضي (ىدب) لنه (ارو) را ادا اني ةفف رك )4

 (ناسكش از)ةيضاملا لاملا ةياك هيف ارلاو ىشاملا ةقيصرد هملاتدوب

 ةيضاملا لام ا ةراكم ءايلا (ىدوش) «-فن(دوخ) هبال عجار ا رسكسلا نم

 ىلءالا صفترسسكتسعلا نم4 نكيرل غم هل الا اذا ناكول (ىسعلا) هندي« (شنتر)

 تفك م ىذوك شانشتوح ىديع هو وه ىوتنم نيدو بدأ 4 سبل نكلهدوحو شن
 ايضا ل يي يل

 ةصنمام || ى”“
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 | باتش( شياتش) ماهفتسا ةادأ([نرج) ىميع لاق( ىسيم تفك لهب قوش وزو ود ناز
 را ىنالا اكس عمباطضل يلا نان ترم (قفوك ) ب عحارربعش يتلو
 (يقرشا)هلبالا ىأ هسنمت مهتم ىازلا مضياىز) باطغلا(وت) نايك )جلا كاذ نم
 مالدسلا!هسيلعءىسيعات ديسسلا# (ىتعلا) طالتخالاو ةذنغل | ىنعم تفوشآو باطغل "ايلا

 لاف سم عبسلا اة هىتح شرشر هلسالا ىلع تاعئثىالهشاع أرامل عبسلا
 هيلعش رشلا كرطاخريغتو كرو شح بدالاءاسأ اا ىنعي هيلع كلر حل اخريسغت نأب بسلا

 لأ حالطسا ف بدالاوت يغهىتح هنكلهأ فدك اله لج ال ةعاسلا كلن ىلاعت هللا ىنقلخ
 |وهليقوارهجوارس نحل, ىلا عت هلا لماعتنأوهليفو ريما لاصخ عاما

 هنا ىلملاقوةرمذمللا بدأ هناءانعم ىف ءورسسبلا غازامىلاعت لوقف رسبقو سغنتلاةةرع» أ"
 مولعلا ظفحو ةغالبلاو ةماسفلا ايناها لها بدآ ليو ىبدأن نسح أ فىبدأ ىبرنالموهيلع
 بدأوتاوهثلا كرتودودملا ظدحو حراوملابدأو سوخالاةضاب رنيدلالهأ ب داو
 ىلا تاذتاالا ةلوسقولا ظاحودوهملا,«ظولاورارسالاةاعارصو بول ملا: راهط صاوملاا

 بدال لاكليقو برغل تامامتءفروشملا تاترأو بليل !فماوم ىف بدالا نس -ورملاوملاا
 هّلاىلا تعاطف هدأب و ةنجلا ىلا هتعاطب لسيد بكيل قو ءااو ءايبناللالا ودسيال

 ناسا نءاك اسبدالا نسح نموهو هيلع دامب كعالاودس قلن يغبلا فدع لوخدلايعرم ثم
 نوح ىدروخ نوح ىددع تنكتسص لو يونم الئاقو دوسالا عيبسللالئاسو ىسيعات ديس

 مدادرم نوخ) باطذللءايلاو لك أتى دوك زو قر /مدوب تعمةرحتفك ع درع أ
 قزر). دحو ماكنللاةادأ مأ نات نك أ (مدوبن) ةمسمل !ىف(تعسةرد) لاف( تفك ) لسجرلا
 لجرلا اذلهمد برشتو لك أنرلئيثىال عسبسلل ىسيعان ديس. لاق( ىنءلا) هلك [ق ذو مس
 هسفزر عطقيملاذاحور ىذ لكنالءاك 1 قزرىل نكي ل فسقلاىفالثاتهداجأت هتكلمأ ىثلا

 هللابنمبلا ىعدء ىلا حورمتا سدة تغتلا انه نمو ةرخآلا ىلا اين لا نمل سغتتيالا
 6 نآهجزا«:ةرهدروخ اندوخ ديم « ناب رب شذ وسخه سك اسال ىونمم لوقبت
 (ويمهه) سانلا نا .ىمكسحلاءادنل] رحى فلالا (سك انا .ةادأ(ىا)إ

 (هتقر) هلك أي( دروخان) فن ديس(دوخديص)ناجضفلا عباد ريش لاذ( لم
 لك أيل بوشغلا عب اذا ذل ذأ سانا نءاربثك اب (ىنملا)ايندلا نم(نامجزا) بهذا

 لئاذهلاثمو ىلاعت هقاءنيمبلاو ةعانقلا مدع ن مالا كلذ نكي مو ايندلا نبا
 لثمواه دوعالو مك ةسعطقوأ مظءءاجر ءر باص! ناكدماال_هعورمج لوط عطقب ليازملا باك

 باهل مل نع هممبططةودرشلاو :مئاوتلاطيلاو لوما كلرتامل ديصلا باكل ثم مئاغلا |[

 واو موري رحلا:قرملاوزيخلاهدازود._صلاو باصقلا مكسب املاعبلا ل جيك مل كيو |

000 



 اةلَهْل

 هللاا'س دة لوفي ىنمملا اذهلو هللادعهجو هل سيلو سا نلادنع هحو هلو هف هنزيخوالاملضح

 هوجو ليصل هدركو ىلهحو © هوكوح سسرحو < ىعأك سيقتل ىوتنم هرشإ
 ةدحولل“ايلاوةشيتلاءاك ( ىهاك )ا-هباع صو رح ا اين فا عما عمج ارب .:

 لعفر(هدركو) هجو سل( ىفهجو) لبجلالثم(هركوح) هصرحو ( ش هرحو]
 امي .نهسق (ىنعلا)|
 جانت فيك معتواهجومما دنع نوكن نأ بلطا سانا دنع هوحولا لص نما .ف سانلا دع

 ا هراوارامراكس وهرضسم ناهحردابربهدركرينمىاإل ىونشم لقول
 ةرجأ الي ىلا لعف ءانمم( ٠ هرخس )ايندلاىف(تاهجرد)اثيلع(امرب) رسب (هدركر سيم) ادم
 فلخا انعم(اوز سيصخقلل انهار ظفل نانانل ىأ (ارام)مقنالب وأر لك الي ىأ ( راكع و)

 عقنالو ةرجأر يعن ءاينافلبلاغت مالا ائيلعرسي نماب (ىنعملا)صلخ (تاهر) دهدوا
 ةواملارغشلانماين لا ىفاتيلعرسعنامرسب و: دئاشلا مدع لسغشلا نمانس هلخ ةدئافالو

 برقامونم ا انقزرا مهللا لة لوميهدحو رمشلا سد هاك اينالا ل غش نعان دعماو
 سنن عىورملا ث يدلل ل حبولوق نماهلا برقامو راش نعان دعب وتو لوق

 امهدوعب همعط و ىوتنم لاهتبالاكلذلعو ةرخآلا شمالا شيعال مهللا <

 اةمعط تي وز (هدوغيدصمل) يرتكه# ابك اماهداندبا ٠ يمن
 ةلمسهلل يلا ىلعة متل ةمهم انما عل [ك2) ةمصطلا كلت تراسو (هدوذناو)

 (تسهزدايبت(ىزتاناارتا)اثام
 ان أراذك ةرانيوةكب انت ةمهاظلا

 اهلهتبدعر دة ىلء ىلابهنقملا ههرك عبطلا كحاهحأ نمد الايندلا عماج لاحاذكو ةمسقلا
 ايناهلا ير ثاكلاربك أر بلتا فو ةيعرشلا جالا ىلصم دازئم اين لا نخدارملاوةلقوةرتسك
 ايندلاضغبب ىح ىح ا هبحت الو ىلا عت قلسا ةبحم ل تحصن الا طقدي رم قتريال مهمالكن مو



 ناميالاءام هيلقى دجولاين هلا ةبحم نم يلف فاق. ل نم ىلوبنملا هاربا اباىديسمالك و
 فاز ازرالا نماين لا هذه ىف سبل تيملا وهف اويفوللا كح نال عياف رم :

 .«ناهحرداىدب ىزورا رك ف ىوتم عبسلان ال نع
 «ىف (نامهجردنا) قرد ناكول(ىديىزورإ رك ) هي نامدممابا ص ىتسراك
 ةاداءأتلاو نيسلا(ىتس) رغش(راك )ماهفنساةاداةيسسيراغلا مد ارسكم(هح انا (دوخ)
 ملا مشن (ناكك ماي) ىلى:ضمبار نم لسأ مما عيش( ارم ةيضاملا لا ةياكسخ« لاوربخلا
 ا قا تلا فرفع اك بيارات« او ةزر لذاك ول (ىنعملا) نيتبملا عمكأ

 «نوكيالا
 اذه (ىازسنيا) مي فاذكزادئبع وجردرخوسص* « فاس بادنا

 ة(وج) .) رامجلا لثم(رخوسعه ايفا ءام(فاسبا) هوغو

 اهفضوملاودو (فاددك زا) لؤبتلا هم وهو نديزيمنموتسشم عراضم ل هفدزي
 ماكل اف سدملا نم هزوجتدفو ءارشلاعببلا ىف ازا لسسأو نازل هرعمو ىنفبال

 ىذاار امح اكمولو ايف اص ءامدجو نمهازجو وئالاذه (مملا) نظلار
 ا« دارأو ةدئار ماكنتو هينعبالاهف ضان نية اوِه ىشنعم ىرجاو درعتو لابوءالا لخد

 اهانعم ينضلا لها دنعمتنا ةداراناذ ىلإ هن: دارازبغأ هاهنا معد لو نظل و نيم
 ةعورلك نو ةمول:دارالا مسهشغ لاذا د هلو: اهو« اص وما بلطف بالا ضو
 ناموا ةساقالا بلاغلاف سانلازداعوداملإيلماَم الا نا ىل ياش ا ارثكااوا
 نا د[ث هت ديادبرت »يرش هريس هللا انس لوبا ذهل ثاوهشل اوهشلاعابتا ىلانوكسلاو ةيذغلا

 لاذقمين (ىوج نت ميق) لعوأ (ةناديرك ) م رسىوجرد دسمان ىاتوا ه رخوج
 لايف (ىوجرد) هلجرعضوم عضد (دجلاب ىاح) رامحلاالاذ ( (مأز )رامحلا (رخ) رهلا
 حبر عضومر بلا لاذ ف عضولءفثو 0 سأرلا 2
 دمع (ذبا-)ريمش(وا] قرورب فاك ةزفارب ةزوارمم«ىريمغس نانغادبأب واو يوشع سار

 تيبلارخاى ا( ةزفاربم)ةوق لجو: دحوا بابلاو ىن( عرج
 هينءايلاو ردصالاندرو رب نموتشم(يرورب)ة ردا فاك دن 9

 لاعهردق اننا ذكي و هلبآلا لاذ (ىنعما] معاط ىنعما دب ردا نمط ىهو ةئابا اب ىعست
 ارمآىأو 0 ىوتتم ايلا ام ماعطرعمأ هنا هتف س هللا حور
 مادسق(شيي توم دريمو ينال نوثلا (هيغ) ماهفتساةادأ (نوح) 6 ن *ديزأرامبأ |

 هادئ ادا (ىا) ن كيما نم(نكمازا )تلبب ل( ك] بارع ىلا عمجار ار ري هم( وا) روشحر |( ٠
 يما مرتحلا تلا الا ذمادق تع ئشال (ىنعلا )ىحأ (نكمذئز)انل(ارام) ىدانم (بآرمما)



 لهفه

 1 مونت اثيحأ ةأرخاءامربمأ يال سها نم مسو هيلع قلى هلالثاق: ايملاءام

 هما 00 /ئيثىال ةيفرذلا ةايحلاب ولا فرصو: احلا ءامريماوهاينئ دجو هنا لالا لاذ
 0 ااوع رضتلاب هروضح ىو سو هيا ع هللا ىلس

 تسقناجو دعوك « ءاوخمم ديزار سفن الس نهإو ىوشم لوقيو السلا عمللا الوم
 هتايج بلطتال(ءاوخم هدنزإ است باك (ارثسةنلس) هسينتو مما (نيه) مهأ 1

 | لح و راو دع (َتست نام دع) سغالا بلك ىلا عمج ار ره-هةراو نايبللاك نم ةبكر
 ديعب نامز نمىأ نايزوسا ءاكودعبلا ف هسهملا لدلارسكصحي ريدو نم نعبر( 7
 بالنا كالا ان كاذات مذا تنيك: ةأيح بلطتنا هبنتو مما 0
 ديصرادوبشسل نباعتام 3 ار فاوكسارس ريا ا ىونثمريثكن مز نم و ودع
 اهدا اونا دانس |ارفاونتسا) سار رس) لسع (بيز بارتلا (ئلاع) يتاح
 نبا) ناوضتسالا ل اذ(نآ) نايبلا مك ) صيصضقل ا ةاداارب ,وةبسنالهيفءابلاو فاست الا دوحولا
 لاذ سار لع نوكيبارتلا (ىسعملا) جيورلا ديص(ناج ديص) ب لكلا اذه دوكي[دويْلس
 وجو علا دار 1 (مينس) حورلادينَس نم تلكل اذ ه عنم همل ماظمل اذا ذناف مظعلا
 0 .ةرامالاسفثلاتاليعت اذ ةرامالاسفنلا ب اكلا نمو كلانا

 3 .ررلا بئارملا نم حورلامرشةيناسفتلاو
 ىذا ادوجولا اذهف دوحولا ٍت[َنتاَنَعْك[هتاؤاه د سل ةلاطو ح ورال و دع ناسزلا ميد

 دعنا لومأم .مشم نم ىنف ىأ ءملع بازغلا ناك اذا مانعا يانج وها
 اضم ومثلاسلا بطن عرش حورلا دي ص نمةرامالا

 (ةنالس) «قشاعنوخو كرري مجول نوح

 (نوج) ملل ع ناوظسار) باطخ بوح اهم فوت "ايا زو ةررسكملةزمولاو
 ىلعلا (جولز) رم( نوج) باطحلا ادا ةيناثلا شا ثاع فر انهءايلا (قشاع)ماهغتسساادأ

 هجويدنوكت (ىفاعنوخرب هحزاراومجويد) :طسن لو مدلار (نوخو)قرعلا ىلع (لرر)
 أ ئثىالباكب ثاتنا (ينلا) بطكأ نم ىثعمب هسجرزا هين كنلاةاداراو ناف لعل كرأو

 مهلا ىلفقاخلاكببصئأ موا شاع مدلاو قرعلا من لعل 'لئم بيسىأ نمو ماظل شاع
 ال ةعيبطلا ىلع نكست لولو كلسفن طظوطمل افشاع نكن ملةري لا باكن كن لول لوغي «اكق شاع
 /ىرثثم ةعببطلا قلموخربلابلك كنا ىلع ل دب ذه لعضو مالا ةباسع و هىذفا مارا ثلك ١

 الاف (نك) م« تسنرشبإ مبا رسرك زجا ماهم زوتسين شيرائببةعداتسمشح جيتا



 نيملاىأ اهتركر :)يعلا هيلاراشلاوةراشارسا .اذآ(هكبن )نيعىأ (تسمشجج

 ةموملا قمم ىاوسرا ريغ(زجإ ب داهماز ريد (تاكمار )ون ةادا 1(تسين)

 2 نورالىهنيعىأ (ىعماو) نيعالعمجاررم

 نمو ملا قرغتالولانيلعلا لوفي هناكحاضتقالاو سر اريغامل سيل تاناصتمالا نم
 ١ :رملا : 2

 اعف ىلا مت هثلا نات ةهضفلاربغ ناتمالا نم لبساحاسهل سبل هنال مودعملاةءاشعل ب بعب
 ماع ناك مهتما اعلا مم اذهلو لب اواق محصعي مسسلأ حار او رالللاةحاورالا
 بذك الاو:رخآلا ف هيلع ىزوجو ىلب ةوقف ق دسايبطع رزناخ ناضمالاملاعايت لا

 هللا اسرعمانالومةريضح مهل لوغيف نسح هللا ىفانتط لين اف باذعلاب هيلع ىزوجو
 نان[ لاول ديداشنم ىلا ركلو 0 ؤ

 ةدنبا 8 1 راب تاومسف يرش مالكا اةحلا خل
 نط ”ىأاذه(تفطلهج نإ ”)اتفو انقو (ماكءاك)اوهس .نطلانوكي (اهلندشايوهس) 6ءارزإ
 أل خاشع اشعب نوتظا نوكن (ىنلا )ىعأ نب رطإأ زم قأ ىذه ٠١ه (ءارز دمار وكإ)

 ىربالعذلا لوبتب ءاك يأ ب رطلا نمله نيطتىأاذهو 7 ىشبلا
 ةقئاذ سفن لكىشي وتاقامالرا ديالو ايتن ”و يقلل نيرفلا

 يشل تضل[ لام ىلا نوذرتنةوقوتولاا

 7 3 قوتلم اذهايفلش بحاسترب هد ىمصا
 اه انعمرك ذمدرةمرضاع صا( ماشا فخ فنجد (مدض تركك

 ةيمدقلا فاكلا عشب ىرك [ىركه حو رلى (تاركبغيب) عارصا!ىلا فو رسم
 ةدحرللهايلا (ىفدم) باطغللءايلاو لعاشلا مسائادا

 (ىندعلا) رك ذمدرق هرضاحرمأ (ىركهن)
 , ١ :أ ماب لوب هلك سفن ىلع وكب اوانامز
 (زإ متوتيتتودءرك زا ةناز « دوشزوزيسعاشنارركراذإل ىوتم الاذو
 نركبادرش)ىرطو(و) رضع (زيس) رمل صف( اش)ال ا كرك ) باصس )نم
 يذلا شور( شور ايلا نسج رك ذا) الان نإ
 ايشدادإ مالا نأ 5 .اضسلا



 ني

 نا عقيا لتنال كنازدكلالاةؤمسا (بتن
 |همف دعما هنوحوس تاكم لك (ىنعنا) نيئاحا ف(نيتحردلا)

 لنا دكالة قارفردداشبا كنازإل ىونتم ئرحاوثا فو اكاسغن
 هلا ةادا(دنا) قار ف (قارفرد)امندفا ره ىأ مه(تاشبا) نال( هكاز) يدا

 فاه دحاوءاب ناك ناو نيءاساهب نكن ا ءاميلا ىلا بوما لعللا نع ذاق (ينامي مارا
 ديفءايلاو عمجلا ةادادناوتدعل اوه ناكسلا(ناك )ناميالاونانرعلارهوءاضبلا لما نع
 تافوأ عاضوأ مملتامنء ىلع نوحون نوثك امىفاغلا قارف ىف حعانلا تال( ىدعلا]ةبسنأل

 ند علا ىلا بونللا ايلا ىلابوسنلال هللا نعينولفاغايئفارومأ نمعبلا اواسسيرلو
 . || تايقابلا ءائبلا مل, ورم سدقدارأ (هيننأ) ندعم ىلا بوسنالاءامبلا نم نولفاغوا
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 : لا طار (اوشدن)
 لق ىلع ديل قتلا شن نالئل غش :ىلء شلح وو كانهال دوعن ة ولو أ ةلعو (ىنسعلا)
 عمدلاوهو نيعلاءامم ديلقتلا شةنءطابر و كبلف طابر لزتل شءاو بهذاو « ع لفغنال

 ةلعو كلذدعب ةهذفلا نمةاضلا كلرسسي وقيل ىلا لصتو ديلغتلا نم صاخظءاكبلا ببس و
 تاي وفهركرك | دبله دوك « تسب وابنره ثف [ديلت كسا ى

 ثساو يبوكين نم ة كي صبر ,ردملا ةيناثثاءايلا(تسيب وكتره)بب لااذهنمو (هكساز)
 هوك كاكا (رك ا) ديلغتلا دركي( لقت زو)دبلاةرعلا تاكل خب (ك) دا

 اريسي رزرضو تايفابلا تاماصلا عميمججلةف اذنل انال(يلا) ىوقلب + (

 دارا(ميبنت)يوناكتالبج ناكولوتتديلقتلاوأايوقالب بتلك لو لاوزلاو ةغم باش ديلةتلا
 ءايزلا عمر علا اذه ىلعفماغتبلاىلعل نم فا ديال !لصافنالءي ران راسنا لمعلا ديلتلاب

 وملومجاذهلو ريق هئادنعو هنرثك اسوم نال فن قا دنع 4 سيل لاك اك وق ناك دلو
 اذن رل) ههنجاتسبا وجال ضمن « تكيس وترا ف

 تتألم



 بدضر: ذبح اسواهسجرب رضلاناكنا(ىنلا]4نيءال( ملح تسن)4اروا) ليلعت ةادا(وج)زعاينسعجرك مدرغمرشاس أ (تاد) ررشاا ىلإ جاريث (شا) متعلق رايت دوك ) بوضغوأرشخرتو)يسج( )دعو ال[ ىررض)رشلاةادارك نم
 ناكلعافو ناكن او ىنعجب طرشلا ءادأ (رك )6# دون نصب تازار شرس تاه تكي رابوز دي وكن سرك ف ىوئنم هتذحؤمنما هر رصب 4 نكيلاذا مل ةهطق هنا لها

 (رتكي ري رعشاا نم .(ومز) املك لوغب [ةوكضخ) دلقلا ىلع
 ن (شرسنا) رصشلا نمقداامالك لوغب أل يضفتةادارتو عبذرو قيقا

 مخ ف نكي (رب دوس )مالكلاذلا ذ نم ( نضمن
 تامل اوتاكستن اأو لمرم ثلا نمو

 ملكنو ىباذا هيهالمو ءاين هيبدش دس
 نكس و ريثأت الو عخن همالك ل ءنوكبالل اما الو ةننا رلا نمرثأ هيف سيل ةصصتل اوةفرعلاب
 ذو .أرسيل دلغملا لا ذ نسما دوكيف رب |رلاوهو ةلمهملانيسل انفي سرس لون نأ
 تعا 9 ىوتثم ريغال هالي هالك ناغفاوحأ دهاشيل ضان المنال مالكسلا
 9 6 البتار يىجانىورزأ « كل ءاودوخ
 نم (دوخ تفك ز) دلقملا ىلا عمجريرتت هناا رآضمل هذ (دراد) لسوتلل ةزمهلاو
 قيرمل(تسيهار) بار شلاوهو ىلإ( نج) خانم ورب زا) نكلو (لبلو) ةوق
 ني انا لوب :يهلال اراربمالل دلغملا نان( ىعل ا) ليو طراز عجانه نكمإو نسمح (ٌكين)
 بارشلا ةيئرم ىلا هتان رم نم كلو ركس# لصحت مالكو ةوفبء زو رس نمو ةيلعل ا .فراعملا
 ادجوواقوشرهظي وهرم ف ظءن نم لك لوقب لاك ةريثك ع ارفوة دب ةفاسمب ركسي ىذفلا
 كاذ نم: دئانةنوكماللاحلاو قوذفاو قوشلا بامصالم بف دام لب ةاءاذم نكيلو
 |أراهواتسيوجوصه »و ىونلم هانيو: ميسلاوماب زنا حو ىلع نال لعملا قوذفاو قولا
 عج ارريمذ(وأ) رتل م (تسيوجومصه) م ةرذكيناراوخباروزابا « ةروخفلا
 (وزابا) برش (هروخ)ت دولا ءرفءايلار«املارسا بك( ىنآ ) وه سبا (واهن) دلقلا ىلا
 نماناك ولوواولاد هب فلأب ناراوخوم املا نوب رش نيالا ىف م(تاراوخ بار) م عاملا
 هام نمةرطقب رشي سيئر جا كل ذور م لئمدلغلا ظءاولا(ىمملا) رم(هردكسسب) ندروخ
 غاظمي ىذا !كلذك هاملا نوب رشي نيذلا لف قلطني ورم رهلا لاذ نم ءاملاو هسفن
 ل هفنوه نكلورمجتي ورعلا هلم عفن رهلاءام لوف ظعنب
 از © رارفدرك ىغتازوج ردبا »ا ىراثم ريبكب نذاده ةضو



 انهن

 ببسلا اذهنم (ناز) هبفءاملا رهنل!ءامنإب زجل عىأ (وجردبا) يراوختاو
 باو)انا ثطعإ سيل (هنشنت سين رهلا لاذ( وجتآا 0 كمال (دربك ىغ)
 سيلرؤلالاذثال 0 كاملا (ينفملا) ءالا براك ياو (راوخ

 8. دانك ىرازو لا قاوم اه ىوثنم ءاملا براشو اناشطعا

 انهدرغ 0 ني كلا هع ضوكلو
 0 ىوتنم لاوثلاو ل املا يصخت ل حالو هيلع اوني نا لح الو
 تطب ركسح ةانذل انهنوكش اان دركي (د شاركه حؤإ) «تيبخ ادا مدوس مط زج
 ) ارح ةصصتلاو واى ثيم او [تيدر د الا: فلا
 ىأمالكلاىفدلغللا(ىنسعملا) ا ايف

 قا ع عاج هر يع
 ليذها ةراوط(ْلا,نماد) بلغلا قارحآ(لدزوس)نياىعم ماهغتسامسا(وك) نكمل (كيل)

 نيا دلمملاف نكل قوشلاو قارحالاب ف هتمم الكم ملكش» :يناكولو من اذلاو كالا (ىدعملا)
 م تس هفرف دلغمابو دحتزاإ ىوتنءراكنالااذله ماهغت_دالاو ليلا ةراهطو بلغلا ةقرح

 (ديك) قرفعمج(تساهئرف) حمم (6) جتسا دركي نادثسوادوجاب
 (تسادس) ريغلا( (ركيد)لاذو(تاو)ميبشنءادا(, [ومح) انهى عم نياوداببلا كنم بكرم

 ' أ ققحمل ىأ اذ_هدآل ريك ق ورق دلغملاو قمدحلا نيب( نعمل ) تسادصوح ركبه ناومريد دقت
 اسف لوفر هناكمبتعمالو دوجولا لغرض تيوس دلغملا ىأريغلا ٌكاذو مالا هيلهدوادك
 ةينيدلا ظءاولاو :يندللا فراعملا فم اللا يله دو ادانديكل ا ف .اهريسءللا

 دلقلاىأ ءافسىطنبالثو هدر توصلا كلاذسكع دلغملاو ةايحبو ةوذنيصفتسملا ىلعي

 ىونُم انواغت دلقملاو مهلا فارملاو رمل لاني ناروظتأ 5 ئافرعغ نم توصن لسا كس

 مالكلا عبتم(راتغكعبث») م دوكزوماهئهك دلةمناو ةيكزرسنئراكت نو



 (زومآهثهك) بتال نوكسنأ ىوالاوةينللوأ ةدحوالءابلا(ىزوس)ق محلا اذه(نبا)
 عسبنمق محلا اذهوأ وشو ص الخ  همالك ع ستم, ااذسه (ىنعملا) قيتعلا مالكا لدعم
 !مالكلا ل عمنو تسب دلقملا لاذو قوشلاو ,سالخالا لابو نم همالك
 :-لبهل احب سحوه سيل دلل مالك لوح هنأكق لح ىلا هلتانو فلل! نم هيلا
 نمرذعتهرسطلا سدقع رش نقيلاو صالخالاب رهاظ قوشلا نم قفحلا مالكو ريغلا ىلا
 تلك نادبهرغوتم نيهإلل ىوم الئاقىناثاارطسشلا ف كل را برضي ودلملا مالك

 هريدت(نادبإ قتال( مرفوشم) مما (نيسه) ميتين ورك بو تسراك يرأب هى رح
 (نودركربو) .رذبلا ىلع لسح ا (تسواكرب راب) ني زا لوذلا (نيزح تفك. ) كلاذبكأ 0
 سود اقلاو لاتء ريس ةعرسل بق هنو ةورودن ائثلا انه نودركسح نانا خهقلا ىلمو
 نو لامع او رمت عمجاروثل ا هرعةل كاب رمتلا.ةلدقللاو

 عديتملاوروثلا ىلع لقثلإلثمنب زملادسلملا لاذ لوقيرتقتالالأ هسبنتوعسا (ىنملا)
 4 سيلدلغملا اذك تّوسنةمشلاو لااغت الانا .اهطاموةلهلا بيضي روتلا نانا ١
 لاومأ باسلوأ از باير كااروظي وندعو ةبحلاو شعلان م

 زازمورحتريغ حف فلصلاو اون (مه
 باسحلا ف (باسحرد) رجأ .1 + نوكب(ادشا «كمز خياتاو (ارررك «-زو) باوثاا نم(باوث
 باوتلا نمامورهم سيل دلغملاو( ىعملا]ةمايقلا موبالانوكي ل ب املا 'نالباسملا موف ىأ
 تاحانلا ناك اياوثوارحاةمايعلا موب امنا مءلسيوأ رس اسما بؤ نحانلو

 اديلغت م ئانلا كل ذكرسسمىف هولعم,اك ةرجأ تبااءاملوأ نويطعبا
 لاق(ءيبت)باونالورجأ ةمايقلا مويؤارلل سيلو همرععالو نجأ يلا موي ىلا عئهلا هيام
 باغلاب طورأشلالعلا كاز غبلقلا ىلع ويم شك سيلو ناسالاب لعن للملا ماللا هل
 نملابلا لمهن هحرشلا مامالا لاو ىدانللريغصلا عماملا رش نم ىسنا ماتا علا كلذو
 نوكيالو نمابلا مع هيلع هللا تف هبرثعو رهاظلا لع زم ىف رهاظلا لع فرع نمالاهفرعيال

 نالصأب أرق لعو نطابلا ل_ههللا هر كسلا بلاط بأ لاقدر ا
 نمجرخي رهاظل معو بلقلا سمج رضي نملابلا لع ليقو هبح اس نع مه دحأ ىغتسيإ
 الا ةئرو مدهنيذفا العلا مسا هيلا فرم نب الا ذهون اذ آل ازوانح الف ناسللا

 ثروملا دنع ايلع ناك ىتلا ءةفصن ثوروملا معلا مولا ل ؟نيذفانو ةثاراربالإنولماملاءالعلا
 رانلا»دروأف هتوهث عاباو هنبوطةونو هتبن ثيخ ن : دقو ءبلبع ةيس لمع نم الا



 الفنا

 ثراو قمل اوها ذهن هباغب ءاعق مش ملاع ةثالث ف انسالا نأ اذله نم معذدوروملادرولا سب و
 ماعوافن 5 في رشلا ثي دحلا نم هتقعام ىلع نودي رملا هعمتتي وتالاحلا هئعرد سنءابنالا
 د اوتلاو معا ا, بولمت اره أ هبدلفو رهاظلا علا لت

 ا ع تلا وة فرخ تدجو مدهدحأأ
 لذلا فام حلا النو ءارغلار افتح اوءاينغالاو ةملظال صبت بنلاوواعلا بلطوةساب لا
 ايندلابح رفلاورد_سلاقيشوقلملا او لغل اورطبلاو ءرشل اوان ملا ف ةسيؤرلاو
 ةميفلاو ةبيغلاو قحلا نمتثحولاو قلما, سننالاو سخالراصتتالاو اوفى فه نزحلاو

 موس مهرهاطظو مهرودصة يولع ابيلء تعضنا دقل بالم املك هذهف تاو دعلاو روم اودم او
 رومالا ذه نع ىلا عت هللا ىدينيرءاطغلا فش حسا اذان 1

 'وعمطااالا اذامهدا مسيل نّكلو رهاظلا ىف حانولوا ذهرا :

 0 ذفاةراهل نبأ نكساو قارتس-الاو قوشلاب حان
 رظتاوع ن.ةهولعتاروذاتنمرهطو أنما 1 نحس هنوك عم هلومب لوب رتغتنأ الا ىلعالا

 ةودره نأ مرد م (كأو دظيتوك || دخ نم مورخاك ذ ىوتشم لوقبامل
 لطبملاو مولا! قةحلاند (نايمرد] “نعي (كلو) برا.نولومب (د: - وكادخ)
 ناك ولو (ىنعملا) نس( .لةوجو+(تمه)ا قرى ةدحولل هسنءايلا (قرن) رفاكسلا

 نك ف ىونثم قرافلاو نحدو+ومزرخ ادب نكسلو هللا وقيام وملك نااورفاكلا
 هريشل اريقتلا لاذ (ادكتآ) نام نيعزا ادخديوك قم « نانرجزاادخدي وك ادك

 نيعنم(تاج نعزا) قتلا اذسهو (قتم) زبكلا لبجال(تانرجبزا)هللا لو (ديوك ادخ)
 ن1! هوزمحلا لجالهظلا لوعي ايناهلا ف بغارلا هريشل ريغ كاذو(ىعملا]حورلا

 هوس ىف ىلام: لاقى اعت هللا حولا هلام حور نم ىف برأي

 (هقل نوبل مدلاو س مدار ضسو ضرالاو توما
 1 ذالتخ اديحوتلاب مهرارقا فوءاوسءةيقلاخو ىلههللا
 ب ةيرالا نمد او كسل ةكرشلا لع ىف وةدحولاهل ثني

 رالف اعيجاوو اسنقىلب مهو ةترارمالا ف ةبوسلا بجو ءامانرارقالا ذيول بوو

 قلخ هللانا مالا هيلعهلوفنذكرشلا ىفنوة دحولا تابثا بجومامأو هتبقاامومللا دوجوو
 ىفزرةدحولاارئالاةىدتهادغقرونل !كلذماصأ نفور ,زينم مساع شرم ذل ىف افلا
 نمو مسو هيلع هللا ىلسهوةفةكرششلا تارا ئايحوما .امأوةءاصالا كت تابجوم, نم هلاكرشلا



 مظيعتا لالشالوسحو ءاطخالاذلذ تابحوم سدلاكرثلا تابثاةلض دقت ءأطخأ

 هنئدبامك ةبوامح سدي م شب وخ تفك زاادك ىتسن ادي 9 ىوتثم ىريكل انيدللا
 ثسنادو ةيضاملا لاح ا ةياكذلم« ايلا (ىتسناديإطرمشل ةادارك انمشن (ر) هش

 يبل( ىدتط مك ه) هنيع مادق( و محشي فخلوق نم( شيوخ تنفك نازل
 قبيل هالعأ امو اهمظمأ مهلا اظفل ىأ هللا فوقرم شغل ل عول(ىنعملا) ريذك الو ( شب

 (ادمخ ديوك ) ةنسلاوهر لاسم _(اهلاس)

 |(دشك فصم) راما رم ( خو صه) هئاسىأزبا ,
 ةرياك نيتسزيملا بلال هلاذو (ىنعلا) يتلا زجال(ءاكر

 فصعلا بصي راك فيرشلا مسالا اذه فطل نمرمخ 4 لوزيلنابلطيو هللا لومي

 4متر المعلا اوغلك ( يوتلااول حن يلا لشم) لاعتقال ةدمتلا لج الإ ءعىأ

 (اراغسأ لم راما لثك) هاونمؤي لف لسو هيله -دتعت ناب اجاولبرل (اهول ع
 دمج ىبنل ةفدصملا (هللا تان آر وب دحبسم نذل وعلا رة )هب هعافتنا مدع ىفابتكىأ
 لثم(ىضنالا) ةعمجلا ةروس ىف نل الج ىبهتتالشلآ[لدكءري دعت فوالحم مالا, صوسفملاو

 الصإو ما ١ثيح نم ىرسلا دراؤلا هبوب تلا ةفتلايةنمؤل ١ ةيسغنلا ىوقلا
 قماراغسأ ل محير اهلا لثكدي .دراولا نمش ىفامب علا رثو ىعملا ثيد نمدراولا ةقيمتح

 اذ( ءاوخ نان نآ )هتلا لومي
 "رجا المح ىأ فمصملا بع

 دراولب ماكسي هو دراواءلعدرمثلا لا لعو «لمعلاو»
 هتسثل ردءرذ « شلتمك ىفايردل دي ف ىرثءانالومةرضح هل لوفي لمعيالو
 | ةينراظللءابلا(لدبرطرشلا:ادارك نم ف نعت سرافلا فيلا عش (رك ) سلا ىدربأ
 انم ءايلاوناعللا ىنع ىه ىلا فان نم تنانءالكلا نيستل دئازرد(ىتفانرد) بلغلا لدو
 لئامتلا ىأ هبلات(شيااق)ر اسىأ (ىدوبهتشك)هتذشلوق(شدل تنفك ) ىضأملا ةباكح ىنع#

 1 | ةيؤميلاةراسل هيلا لصور ملا ةظفلرثأ هيلع سكسناىأ بلغ اهتغش لوق لولو (ىغلا)

 ذا تال يوتا, ناطبشمسا (كوبما) 5-0 ٠ ىرحامأ|
 متقن عطقي ىنعمةس رعاةمدملاءابلامضب (هرب) قب رط (مر)ةدحوال
 الانتاج ردك ًابلاو ةيفرظللرد(ىرح اس
 اب (ىتسعملا)يهذنىأ ةس . رعلاءابلا عش هرىم) سلغلاوهو ةيسراسغلا«ابلا



 تذقامرسي هين ىأ انقيرط عطقب رصعلا ىف ناطيسش مسااينالا ماطح لحال ىلاعت
 ىلع: هللا مسا؛ث/لروصق لاكن م تنأو ىو رطلابهذيرعسلا ىف ناطي مسا لوفترأ تيمتش
 مم ئيث دالة ارك ذينل ضي رعنأ السهو سيلف ليست ىلاعت تارك ذنىأ سلخ, بعت

 نايت ليطسالا فهرون طبر ىورت( ىنملا)دعق. (تسشن) روثلانكمىلهد (شباجربو) لك ١ (دروخ) ورفع ج ادوار هرون(شو اك عبسلا(يش)طر( تسد باول
 ار واك ه وك ىوسرخ [رددش فاسو إف ىونمر ولا عضوم دقو ىورقلا رن لك ااهيسأ
 (واكتوس)ليطمسالا فراس (رخ آرددش)ىورملا (يناتسور) 6 راكع تابت دجمتأ
 "نازومحو نمحأر وثم انعمروتلا + ذاكلا متشبواكق جالا |هضفو سب رعلا فاكسلا ارتكب يك (راكهيك) الاذ(تأ )البل( بش) بلح (تج ىزهروث (ارولك ) روتلا فر

 حولا ىف قحأف ىوقروفا ذه ىلع نوكيذ رق دوسح عجة رعلا كاكا عتب راك وكي ||
 مشب عكواك نك سنلا ضحب ىاك لامياتأ نكي و ل نانس ىلا هحولا ىف ىوغو لالا
 زال! ىنم وه ىذااردسملا ندراكن مةقتيتيولكوطو ازلا نوثلا نوكسو 2 بيرعلا فاكلا
 وثلا لاذولبطسالا فر وتلا ينال. يررفلا بهذ (يعلا) هب وازلا تحاتىأتضلاو
 ثلاتلا هحولا نمىلو أ نالؤالا ناه>ولآ يوازلاتحانوا ىرل اروتلأو أى محالا
 2, » ريشىاضءاربديلامى تسد ىوشم مهعمشا ىنزاتس | كءءدافأاكب
 تا !"أضعانلع ( ريشا ضعارب) هدب مآ (ديلامتسد) ميريزماك الان
 كلح ىأ تحت ةراتو قوقةراتهيتجو هرهظ هروت هااناط عسب“ اضعا ىف عهدي ىورسغلا ةرمأو(ىنأل) خاضع (ريز كك ) قوفاض لامك ) بنملا بما ءابلا ع( اهي
 نوزفاىتكورراتفكربشو ىوتثم هروث هاله هانم الم هدوجو فارطأو هروظى
 طرشلاةادا(رك ) عنبسلا لاق (تفكربش) «ىدشنوخلدر ىديرردبرشاهرهز ه ىدشا
 'ىأ امد«لفراصونامهدفا را حتةزملر اهلا تاك ىأ دئاروْصلا تاكو هلا نال عسب بلا لاف ها]دراس(ىدشنوخ) بان( لدو) تفرض( ىديردب) فرت عجايب لاو هترا م( شاهر هز )ا دئ از راص(ىدش نورفا) ب ردصلل ءايلاو *وضلاوهو نشور (ىشود)
 ليال ةءانم توس.انل املا لوقيءايلوالا ناطلس تاك لالا ةغيشح مال حا هنكلو كله
 لالجةيعح كاردالذر ذرادقمت بل لوغعلاو ةرومءانهةرخآلا لاو -أ عب تالملاتلا



 ةءاجالثلدكهنمظملة«ابالهلا اك انيرتمظم ترهملا ةءايفلا مويرمملاذان ىلاعث هللا ةمظخ

 ىراكب ثنيردوك « مدراخى كازا خاتسك نفبا» ىوثم في رشااهمما نأ ذ ولعل
 ىئدلسأ (مدراخ )بيلا لاذ نم (نآزا) هيفسلا اذه لشم(خاتك نيني ا) «ودرادنب

 اذه (بشنيرد)هبغسلا ىورشلا ىلا عمجاز ريو او نايبللك (وك) ىكحىأ مادراخ
 :ىتظنإ

 ةوهليفو ةقيشلا ناطلسد:م هسانفقلو بلقلا
 دارس اثةرنااوالالمنأ ىورام ةغيشملا:أ انو

 «ىف قب نا تطءامرذ [أ[هلاغق سو هيلعهقلاىلسا
 عفر لو رمش الب أطب ىحمسأر رفريال ا فاحو أ

 انالومةرضح ومني وضلا | ذهلرةيشملا نع هلي ؛لوسرلا ف شك دنعمشخا

 قح) م روط هنتكرايهرا مانزف هروكز ورغحا 4 دزأ يمه حاط ىوتم لوغرو
 | ىعسا منكير (ماننف) رورغ.ابىمأاب(روكو رشا لوغنا دك (دركى مه
 ىذا لثلىفاهتهللا لون (ىعلا) روطلا لبحر اص (ووط هتشك) ةعطغ ةعات (هراي هرا)

 /ةوفيروطلا ربح رصيرلأر ورغماب ىمجأ ب في رشل اهلا مسا ةمظء وول ءنمربخ 4 نكي
 ىلتاف) فارعالا ةروسفىلامتهقالاقربر قتال ماهغشسالار ةعطمةءطقى عما سس هماككاو

 (ك دلع لب كاملا سيث يد وير صنملا ةلغغأ فسنر دقه روز مرهظأىأ (هر
 لا ساب عمالوغيانالومةرضح ناك لالج ىسهتنضرالا ايوتماكوك دمى أَن لاو رمهالاب

 ةلاوسسملا مامو حلات اميل ٠«-ون د :هبلقلا نو راهم بخاللوثب حورلا ىنومدا

 .اسنالاتوعنوةريشنا ١ فاصو أ نم ىوق ىف يمبلخ نكبر بغل ىدعتلاو

 ةيناسقنلاةيناويملاةعيبطلاو ىوهلا لبس عسيتتالو هب رطلا نؤلاتوتعي مثلا لاو ىل مدد
 تاذولساو

 0 ش
 ميفرثأ تاللكلاحادقأ ت رادو تافصلاوفسنمبرشلاتاساكدبلغ عانت ب رقلا طاب
 عام نمرك اسنو تادراولا ب رثنمركسذا برسطضاو برا تاماكلا عامستاذاذل



 نيمالس* غ0 تابط اخلا ىف نافملالملا

 0 لل تن أت اهه لاقل ار ظمأ ىنرأبرل اق) قوذلا ىفةرحلا ماو دنايلغو قولا
 مالا ريال“ ال(قارتنل) "”يلاذلب تراظتاذاثلناو بوهحش ةبنالالا لبج بجو بونكم
 دع (هناكمر ءرقتسا نانإ ةيناثالا ل. ىأ (لبجلا ىارظناا انكلو) صبا فارسي تنك
 اينان كده عج) ةيئانالالبجىأ (لبجل «ريلغا لف )ئاتينانأرصس(ف ارت فوض) ىلتلا

 نوم ونال ارسناك ا مدلك دقو (رعش) نكامناكن(امعس ىسومزخو) نكد نأك
 شاطابرلا ىفتو حورلاىسومنيب سفتلا ةينانأل بج نكيرلولو .ه ريكنا نع لأ تالواربخ
 ىلا هج رئاوتقانالا هتحسومأ ل ىلقتلاب« :هتغيلخ بال االواو شامامو لاب ىف
 ىربكلا ن بدلا م ىهنا ىلتلابالو ىلتلاب تسال دملا,حورلا قلعت كيرلولودوجولا

 ناتلعو ثوسانل ا ليا نم ص الخ: ا ىفتبعسو دلفل او وهلا
 عمميهلالا ةغصلا ىهو هاهس دارملا لب ناسألاب ظوفلم او ق اروالا ىلع بود كم اوه سيل مسالا

  ناكروطلا ةلاكدنا تام مسالاممسا ظوفلملامساللو مساخياشملا لوب ةفضلا هذه او تاذلا

 أرشلا ةروس ف ىه ىلا لا ىلا استقسار ةرض ريشي اذهلو مالا اذهىمهىلعت نم
 0 انتزناواك 6 ىوتم هلوغبا

 مرق نانا 0
 دن ولل ءرخآن كس باغ د ماتم تات هَوعَو قاض نالا عادسنالاو لترا مت مطقنا

 حن انعىورال ععساو ىل اعتهللارك ذو نآرغلا ةوالتدنم عش نلعب وزوهو
 :باغو قه اه أ الف ضرالا تلزازاذاءاشعلا ةالس ىف ةلملًارق اهلا همحو
 .اوهو ىلا بناج نم لوب هنالز صال اذكن ك كلاس. لومتانالو ءةرضح ناك

 ىنم (نمزا) «ىدمانوخلبحزاهرابهرآن .« ىدبفئاودسا هوكرانمزاإ كونثم
 ملجبا) ةطتطوتتا راي راي)اضقاو(ىدبظئاو)دحا لبجنأك و (دحأهوكرا)
 تعفرولىأ ظ فيتو ىتمظعىلءد- أ ل بح ضوولا (ىتسعملالامدىأو (ىدمنوخ) لبجلا نم

 فو مدقأ لبا و مانت ملغ نا دحا ل يح ب 3 .اذعا

 : نوخري شلدو ىتشكءراي)ة طق
 سو (ماعزاو)ال نم (ديرا) : تناردآ را رد ناو

 تكس (ةديصب) ذا هىف(نب ردإ

 راقمريخالب هيالقمو لفاغاذهىفتنامرجال اأو ذلمأ نمل اعني! مسا تعمم (ىنلا]



 هيله يانا 9 را 0 َ 00
 .(ناشن ىف) (ةقاونوكت ىأ فنت بط اجرك ذ مدرفم عراضم زعم ىوش( ىو فاو و
 | نم تناتتكولو ( رع ع و و الغ

 ةمالعالب فت اهلاكمتف اطل لاكرم تنأ نوكست ءالاعو !ةفاود لت البءرارسس أو تآرشلا ىنلا

 ىلع مواداذارا 2 اذلفعشياماريثكو نيزاوم ا ف ىوارعشلابا هولا 1لاق (هب

 عب ج قاطو هاك هد قطن عهدي ب هععس هلق قطن عم دينا ةرتق للترم غب
 تادامجلان م ه همس نع رك اذا اهسمعبسام لكو تاناويإاعيجو تانايتلاوتاداملا

 /نوكي د ةوهرك ذ ماقول _خعاوس ام نوكمد قو هبلقنبع قط انث ؛ اذه نوك,. دقو عيتصاهربغو

 هللا مساومنلا مالك ىل عتضقو نا كلاساب لوةيانالوم ةرض- تأكى وتنامزلتسسباحو ر
 ةمالماليفتاهلاك ترسو قيمضلا ىلا تلسوو ديلقتلا نمتصاخ د باةّيرمغ نمىلا##

 ديلا ]ماوس( ادب ا
 هيفتهتور لقتل اررشو ةقآآ نأ الاكل |. ذه "و (ىالا) ديلقتلاةف
 ةيفوصلاعم نا- قادم ماس ذو نوره وو ويعضلا ىلا ىصدتو

 ارخاردردوخبك ع ه ديسر»زاواءانياغزر فوصل (ىوتم عامسلا لح الر خاسملا ةجب
 نء(هر زا]ابردل لاقي وءاعناقتا ىف( ءاقتاغرد):دحوالةزمهلا (ىبو) هب دي.شكسص»
 ») هتاسةمهملا ةسرعلا“ابلا 1 ل الا /ىيرطاا

 هيك ىمقاسو طاير كاب رطلانميفو يمول سو (ىسلا)ليطسألا فءبهتو (ديشكر خا

 ميتفك ام كفوسناتح نمشي وخ ت زا فلعودادشكمآ 9 ىونش» '«ليطصالا قهيصسو

 أرامها ىلا عنج ارربعش شاو ريغصتلثن[ىف فاكلا: شاد آ هلأ (شحسعب) جرن
 متفك] نابل مك زفوصلاكوه سبل (فوصنانج ىف)قوضااىاءديىم(شيوخ تسديا) |
 قوصلاكو ه سبل هدي نما ماعو ءامر اهلل اوهو ةعجلا ىطعا (ىعلا) ادهلقءانلق (شعا

 نأبهلامعأر مجال قاما !كلان نأ دارأ (هسي2) كل يلع هتف ترمواذه لبقءانك ذىذلا
 يدمي سند هنا نفق نأ بار حد ودير لابو ديف لص دقعال

 (نا) وسلا ىلا عجارم ةعاقو لمت( ) رامطا لا عجار
 قولا لعفو (ىبعملا) د "ىأ ( (تسدوسهج) ءاضقلاءاجاذا|



 ةفصريببو ىعيل لوعةمارفكو داك ل زبخ ىجبنانهكل هيئأ ءريبيارك لعشو ىوعج ىأ هرب
 نوكب نأر مذلاداكو هوربغصلاع ماا ف ىورملا فيرشلا ثي د_هلا نم سنمم اذهور ورغكلا

 اذملو رفكتلا مزلت_فارومأ بكتريربغفلا نافرو هغلاوزمتلار فكلا نسرمذلا برقوارفك
 ىلع ىنغلاب ا انالومرشحاذهلو ةريصال ةجاحوذرغكلا ىلا سانلا

 تائركرب .٠ دست نيه ىربكق نركناونىاو ىونثم لوف

 9 حما (نيه)تعبش(ىربس) تن '( ون ىنغإب(ركناونكا) 7
 5 ريقفنآ) ةير دسللةزمملاوجاجوعا(ئرك ) فع(ب) ثنمغتالىأرك ذمدرغعا
 تءبش تناونغاب(ىعملاعاجوالا بح اصىأ بح اص نعم دنمو عجولاوهدر هلا(دئمدرد)
 /ىنغلا نال عورشمريغا ذهل وغتو مال[ عانسريم اموع ا ىلع لصشتنأ مما ناعب كو

 ءرمتلا لأ ب سحيم ولاء مؤنإلا
 تاريمسرسزا# ىرتثم لوقيفريشياذهلورفا ماا

 الاذ(تآ ) ريسقتلاةهج نم( ويصفترسيا) .همهتادفرردىثور فرخ « ««ر قود
 نآ )اوك. (دنتفركرد) ربها عسىأ ةيردصلل“ بلا (ىمورفرخ)ة بف ةرصلا عج (ةمر قوص)

 اةوج نم ةيفوصل !تتعمج (ىنعلا) مهل (همه
 .دئعرفا ملا فوسل ارابحعس ىتءاوؤيىأر املا عسا
 د« حأس :رادرمتهترررشزك لف ىو دحورهللا سدة لوعي
 ةدحولل»ايلا (ىرادرم)دجون(تسه) ةر ورضلا نمو (ترورضزك) #حالسدس
 اس (حالصدث)ةرورضلا نم(ترو رضزك) ريثكستلا« منال( سل سلاوهرادرملاو

 اسلبمس فلاراستارورضلا نمنال“ ار قفلا ةيفوصلا نم بحت سيلا بهو( ينعم ازاحال
 اريبتلا باغ ةقشلا رئاطتلاوءايشالا ف مغ اةاحال هراسةر ورضلا نمريثكداسذو

 هللاىلا ندا بح ثيدحلا فو رسعلاكيديريالو رسسبلا
 2 هذه ىلعج رختبا 3

 نا :ةاساوت ا-امتل نىوا دّدلا ةحابا اهم بابسا ةعبسملا
 يدنتخورفا عر دمروا ت وأ « دنتخورغ لرخ نأ مدنارد مهإإ ىوم فيطل ثنا



 | (ندتخو هرشب) ريغصنلل ءيففاكلا (ئلرغ )لاذ( تآ) تنولاىأأ سفنلا لاذ قو (مدنارد مه)
 عهتلا اولعشو (منتخورفا عمو )ماعطلا بابسس اونا ىأ تول, اونا (هندرو تول هوعاب
 اولعفيل عومشلااولمثو عاعطلا بأي. .ًاباوتا هغابم ,راجملا لاذاوءاتقولا لاذ فو (ىنعملا)

 (داتقاةوو) ع هرتوتس عامر تول نابتماكم تامردادآنفا ووو ىوشم عاملا
 سئافن(تول) ىلايللاءذه(نابثماك )ةيفوسلا لا, رف(ءاقناخردلا]ةلغاعو ةلولو تعتو

 تشم سئ افنئأ تولولابللا ذه ونيلئاق ةيفوصلا ملابرىةلواو تعقو (ىنعلا)
 مدح هزورهسنيزاوريسني زادنحإل ىوتم» اولاقو هريثلاوصرألاو عاملا

 ( ريس نيزا) ىمو مكى ىنسجرادغلل نع لا -(دنج )ب هروب
 نعي انك ضيبل !مايأ ىهوومايأ ةث الثلا هذه موس نمو (ةزورهسنب زاد) ريصلا

 ليبتز مه دو نولث محاةءارمشلاةداعىنعاذهو ليدئزلا اذهنم (ليسن

 ىلعربسلا ذه ىتمو مكىلا(ىنلا) لاؤسلا (هويرد) ةرصوتدعما ةمرعلابو دبس لاقي
 لذلعةةشملاوقلللا نملاو لاوليمتزلا اذه لج لعو ضيبلام اي مايسمى عورتا

 و متل زا مهامإل ىوتثم ةةثمريغ نما ءاعط لك أنو عب رتسن ةضايرلاو لالا

 جد) اا نإ مشلخرا) فلص فري يض/ام) مانا دنامسجمبشما تود
 (ىتمملا)ارفاسم ل (مب رادنامهكم)ةلبلاةزطتلود(بشما تاودإا حور رخل فر(مرادأ
 ارف اسئل مئانن الةلودأت ةلمالا هله حوارها ؟نو انعام جان خرشب قلنا نم نمغا

 ةيسانملاهالبح وارفاك تاكو لويضيضلا ل اطار ذم كر

 تآزا اررطا مخلل ىرتنم لامتةمكملا
 (نازا)ر هابل منغ (اررملا منع م

 سيل[ تيينناب]ةةيتملاوئشااذر(نادكسناك )ءوعرز(دنتشاك) )بسلا الاذن م
 اذهاولاتىأل ابل ار زيا ورب لا اذهب نمو( ملاحي هرمون دنتشاا

 نماحور مول ل باح رو سدلا ما دولة ىذف ائثلا ثادو نال فوهىذألا مالكلا

 نااار( راسا زكولابتاناددودو اسناوإ
 ا وللا نب رظا انس( زارد»اررزالاضيأأ ن)

 جازم ارو _تحومواضي رع
 0 7 0 ىرتما هزاخإ جال 0 ملعبولو حارتساورسسنا
 ماسملاىلاعسجار ار رمش نيش !(شنايفوس) ييدنتخابىشوخ ىاهتمدخ درت «دتحاوس



 م

 فرث(ىاهتمدخ درن) ةمالا او فطلل هوعار أ (دئتخاو) اعيجوأ دحاودحاو (كسؤلب)
 دجاو ءاقن اذ | ةيفوص (ىنلا)اوبعل(دنتخابى) للا ىععو أ فورعم بعل درتلاو تلمدخلا
 نءدوقر وأ ةفيطالا تامدما تابعالمهوبءالوةلماعملاو فطألا,ءوعار مهعبجوأ دحاو
 هيبنن هيفو ءرامح نعمولخشو ءرطاخاولس نا ىلا ةغيطل ةبعل ىلا ةفمطل ةبعال
 : .حالسا نع كلذب نولغ شد مجناخ انتل شيلا ءورااذا اسندلا الهأ مظعت
 مهفلا ,نمالا نوعارالاندلا لأن الب اسما موي مدن وهلامسأرأ
 ضد ذثمود «الحخ ألا ىلاعت هللا لاقءارغتالا ةبحاصمو مهن ىأر لاف ءثماو رغنرم ب راد
 مهاوغيثمابرط]ل « وبذا تئاليدي»دوج تنك اف ىو منيغتلا الودع شعبا
 | ضام لعق درك (قدرك )ءيلطاومدرا م( مهاوخت)ةلللاءذه برم( برط) طرا اةادا (ك] ه(و)ةنوسلادالم(تاتنالب) كار( دكان( توج لاه تفك) يل

 ىأزال(ىنعلا) دكمهاوخ ك اهريدعت لوغتوأ لعفاىت
 ىسنر هلعف بله ا تموأ ءءلط ل فإ تمامللا هذه برطلا بام /نا لاك هل ةيقو سلا ن السيم
 (دلدروخ تول) 6 درو دودر د فقسانهفتاع هداك راع ؟عامسو دي دروخ تول إي ىو هرامح
 فعلا ىتح ءامناملا(فمسانهقتاخ عاملا كوءرشإ (دركن اغ 1عامسو) ماسعامل ولك |
 عامل قاوعررشو ماعطلااواك !(ىتسعملا]/رابصلاو اك دلت هولء(دركو دوةرب) تراس (دش)
 تاعذدح وكأب نبيع رش فقلا يتجرأ. ل1901: ولع موع امج نم امناما تراسو
 «قفوش [تاثدجوو نايتشاز هنفؤكا 181ر1 عطمبؤدالل ىو لاقت ناخدلا "العاب
 (نا ثدجووقابنشا .از)لحرالا برشالاذ(نفوك ا تآر نام دعيطلاب ,لعف (درك ميطمدود)
 برش لا ذبطملا نخ دىذلا(ىنعملا) لام اريغت نعم (قفوش 1 ) مهفايتشاو مهدحو رع
 اوطلتخ ان مهلاحربخت ,ةيئاسقنلا مهظوظاودجو موكب ةيقوصلاا دحيوو ق|بّتش ا نمل خرالا

 ىونثم مهقوُ نموهنم ل دبدجولاو قايتْسالا نم لسجو نخ د رءانلحرالا برش نوكف
 (ناشفاتسدداك مدت ررجارمسءدعشاك و دنتقوك ىمدق ناشف تس 1

 (اردفص): دصحل !لمغباضعب (ة دعس مك )امدقا رض (دئتقوكىث مدق) مييدبأأ
 لعغب اضعد وأم دقاويرش مهدبأ ..ةنتعم أضع (ى .اراوسنك (هتتفورح)

 له ريسنوبأ جارسسلا لاق (هيمت) نويهلالاناشعلا هلع فب ام اتناقلا ةةصاو بفك ةدحتلا
 ةبمح مج :لو قئالعلا اوعطت نيذلا نودرح«ارفلا ىلو الا تاتيط ثالث ىلع عاعملا
 ولم بلق لكشف ةمال_لاىلابرقأ مهفعامملا ممقيلي و معولةبيط.نوعمسيمهفاندلا
 لاقو نولماكسلا مهف زالاةبمل اخ ىلا نرجع اهفنوعجر موق ةغلاثلاو مهظيأر تما | ميهلاوحأ ىلا نوعمسي اهف نوعجر موقةيناذلاو فلكتتو عبط عاسمس هعام اند ةبع
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 ىلع نيديرملا عامسوعسبطلا ةعباتم ىلع .ماوعلا عام عمال مهفرادقم ىلع عامسلا ناكل
 تيبلا !ذهىف نو روك ذملاو ىهتنا: دهاشم اوف شكل ىلع نيفراعلا عامسو معنلاوءالآلا هيد
 قاما نااكم هلجرأب ضرالاسب راش موك ة لاح مهيديأ توقرغي مسهتوش نمضي رشا
 .ادف أن يبر اضنوربغتيو نوسقرب قاوذالا نا دحوو ق اينشالا طرف نم عامسلا نيبهلالا
 /نازورك زو دزاز !قوص دابريد» ىوتمةفرعلا ناسف هرسهقاس دفع رش ضرالا ىلع
 انمو صرحلاوهودلاب (ن 00 (دباص) اور الواب
 | نوكي(دوش)ببسل ادهن مو( بيس ذاز)نامزلا نم ىأ( رثك ز ورزا) دو هملاودارملا داري
 هدوصقمو هدا مومصرح نامزلا نم قلب و دم فو هلا (ىنما)اريثك لك أي (راوخر ايسب)
 ٠ قحر ويزك ىفو ناركمزح 9# ىونش لكلا ريثكنوكيفو هلا بسلا !دهنموا ديعب
 ءانئتساة ادا( ركم) رب ا مجلامشب( زج) م قدوتلنزا تسغرافوادروخريس

 هعيشلك !(دروخريس) قل ارؤننم(قحر ورك )ةدحولل ةزمهلا(ئيفوض)ألاذ(نآ )الا ىعمب|
 ألك اىفوسلا كاذداربغ (ىنلا) راغلاب (نم(كطنزا) غرا ,تغران) وسلا لاذ (ىا)

 انسدناندانأ (هيبثت) لاوثلاراع نمو باوبالا نقم فو سلا لاذ غرفو عب تح قار
 لاوئلالذو عمطلاو ءرشلا نمغرخ :كيهلآْلاياوالاب هلق

 ىونثم مك اءاوهللانذاعأسانلا هرحوريمعو باو الاق دو ه ااولك الا ةرثكم ىلا

 | (كمازفولا نم( تارازهزا) يدب زو توجرد ناينان منوم زق دل نارارهزا وو
 لمف(دنب زجن) معلود ف( راتلودرد)دو:أب(تابنا]ةيفوصااءذهن م( دنبفو -نيز)ل فا
 هذهريبضن م فولأن مرثا(ى-هللا) نو ثيعت ودوعمتحىأ بئاغرك ذم عم جع راضم
 نوقز ريئأ نوشيعتي م-لودفف مهتابو أ قم ارونم مهؤاذغ ىلا ةيذوصلا ىعي ةيقوصلا
 نيققهلاةبفو ملل مهتبباشم ببس مسجاوأ ةيفوص ما مهظ سانلا مس مرتي و مسمر
 ةياكحلاىلا هرسهفااثسدف عجرم ىمملالا لضملاو ضيفلا نوفلي ونوعمت«ةوسكلاب
 (نرج) نارك برص ليديرام !برطم «نارك 0لؤاز دما عام نوح إو ىرشم لافف
 رانك ىمعةسإ .رعلا فاكلا جة. نارك (نارك ةلفان) عامسلا أ (دماعامس) /ليلعت ةادا

 (ناركبرضلي) برطمان (ديزاغ ؟برطم) رخ ؟ىنمم نوكي نأ ماقال بسانلا انهو
 هني اىلاهوأ نم عاما فال( ىنلا] ليث برشا .ةللاءائعم ةيسراغلا فاك ارسسكمأ
 ىوتثم .١ ةرتموالناة ليفت «-١لوصأب ىأ ليث ب ةولا نمبرطملا ادت اءرخو

 ارامح ا بهذ(تفررخ) مدرك زاماارهج ترارحنيز « درك اغ؟تفرررخو فرخ
 لعف (دركمسح هلل (ارهج)ةرارالا هذه نم(ثرارحنيزإأ دبوعرمش( درك اغ)
 (هببنت) عيمجلا'لرشا ةرارح اذه نمو رادملا بهذرامحلا بهذاللات(ىدعملازتكرمتلا

 اندافا



 دتهمب باهذ ققحاذا باطلادعتو

 ب رسب ىأ تفر زختفر رح ناتز فك رس اياب وكان تراوح نيزإو ىوتثم هرب
 ىتح ( رعسان) نيسقارأ مهلجرأ نيبراض(نابوكسح ىا.ةزارفبا هذه نم(ترارحنيز)
 نأ نكمو نانز مكه عج ى بك رق ءونز فكن ان مهنك اب نب راض (نانز فك ) رصتلا
 نم ةيفو لاو( ىنعلل) ىدفوايىنعج(رمس ٍىا)نايوكى يا ذكو عسجانهن كلوا درغم ل معتسي
 موك ةلمرعدلا تح نصقاركأ ضرالا مسهل راب نيب راضاوتاواول ل ةرارم اذه
 «٠ نمهقوسن ادله هرزا» ىو تفر ر خف ررخىذوا,نلثان م وذك أي نورضي
 وصلا لاذ( قرصنآ)ديلقتلا وب رطنم (ديافتءرزا) ينير يمهوا درك زف ؟تفربرخنأ

 |ىفوصلا لاذ( وا)أديوعرش(دركز اغار بهذرامحلا(تفررخ) كلذكي نمجانه )
 عرش أ دب كلذك ىفوصلا كل اذديل قتلا ةمج نمو (ىنسعملا) اله ىلع ىأ ناري مريد

 تسدك نول ىونشماه انعم نعره كيال هنوكةلاستفريرخ مسهل !ديلمت مهلوم ىلع لوي
 (تشنك )لعن ةادا(نوج) م عادولا نفك لخ و انيسكز ورم عام تاو شوجو شوب ١
 علمل(تثكزور) نوذفاذلاذر(عامسن م /صخرلاو(شوحو)نشبءلاالاذ(شوننآ )بهذ
 صقرلاو شيعلا لاذ بهذاملا (ىئسلا) عادلا تلة لمْلساو (عادولا دنتنك هل جو) اغلا

 ىت_هد عادولا ىوضالمهملك لاقؤاوف متو ةيفؤتمل(ت عة واهلا علطو قوذللاو عامسلاو
 مد اشف كرفانات خرزادرك « هاج قوسو دش ىلا هعناخإلل ىوشم كيلع مالسلا
 قب (دام) رفاشلاقوسلا كل ذو( فوصو)ةيفوصلا نم ءاهتاخلا تيلخ (دش لا هقئاخ)
 يفوصلار فاما لاذ( رفاسمت1)ءايثنع(تخرزا) رابغلاةيمعلا فيلا تغب (مرك)
 ماظرفا لا وسلا قيو ةبفوصلا نم ءامتاهناتيلخ (ىنعملا) ب هذاولازاىأ (دنا شف ك)
 دورك نورهرجزاتخرإ» ىوثم هرفائيبتم «أيثنءرادغلا بهذاد لازأو ضن

 نوربإةرفعانم (هرمعزا) ه-كعارفو ءايث (تخر) ب وجءارمهدأو دنس
 3 كح )2 رفا لا فوسلاىلاعجار ربه( وازلجر اخ مب 3
 ءقأم (ىعلا)قيفرلابلاطئذلا لاذ (وجءارءهنآ) رامخلاىلء مها كول

 ءرانإل ىونث. قيفرلابلاطرفالا ل اذر اء ا ىلء م_هلمح ىتح اهحراخ يلا ةرثعأ
 (ناهرهز رسب ح (دسران) «تنانئاردوخرخرخ اردت فر« فانشىو 'ناعرمه

 بلطبل لبطسالا ىلبهذ(رخ ردت ةرزرجعتسا(



 ىلا لوول بط سالا نسب هذهراجنا للاخلاو هدي م هراح بطب! لي طص الا ىف به ذو

 يودرخ ةحداز «تساهدرب ساب مداعتا تفك ذه ىوتنم هسفنل فن ىف لاقفرخ آرتشم
 ريض ضاوءاللبات(شان)مداخلاالاذ( مداخن لاق (تغك) يتسكءدروخرتك بأ
 ةحرابلا(شود), راما( رخ)هال( .بعذو هبهذا(تساهدر) راما ىلاعجار

 مداقلابهذ (ىتعلا) تساءديش وو هريدغ هيرش(تساءدروخ) ملئأ(رتك) ءالا (بك)

 ىرشم مهوتلااذهقوهو | املا بريشة >رابئأرا محلا نالهيع ل املا ىلارامملاب

 مداغ) يّ تساخي ىتج نب سير مداختمك « تساط رح قودتما دس مداعإلا
 لاق( مداختنك) رامحلا نا (تساكرخ) ىفوصلا لاق( ىو تفك ]مداخل نأ (دمآ

 هللاقتمدامخلا أ (ىنعلا ب روح ماف( تس اخ ىكسةج )كلي ىلارظنا(ن 2

 نان قيلي م هلب'تن كتب ىلارظقا الئاقفوسلا مداحلا بامأفرأ

 نولدامتي ةيعرشلا ثحابملا فاوعرسشو مهيجبرحلا ماضفمهذسو فحوى تامأ اذه ملكت

 أ لايت نك) مرار ومر غرام « ما ءدوسصو تب اررخ ىمتفك قيوم
 ىلع( رخل (انم) تسر تبصر( (وت) راسصلامرخ ان( نم)
 مداشإ ةيعرشلا ممل اهجويرف املا قوكملالا[ةئ:|)١تلكو (ماهدرك لكوم) رامملا

 كيزاو لتلاو ملا لسف تابفتنأو "الكويت ىلع كلن هحانأو كلءتاسىراج
 ازا م وتمداتس رف تحا»درابلاع وتجدد ربضتتا مارخوزا» ىرتمناعفلا

 (تدغازهعجرا (مدزا) كلءتيطعأْانا(وشمدادنم) ىذقا لاذ( هجن

 ىذا 'كنمبلطا(ىنعملارثل(وتإتلس وتل رأ (مداتسرم) كل :

 نا ىلاعت هللا لاق ىلاماساهاراكلتيطعأ ىتلا ةنامالا ىنعب كل هتلسرأ ىذلا ىلعسحرا كلا ل

 |[سمدخ ورام تحن بح وامسع :»8ىوتثم اهلهأ ىلا تانامالا اوت نأ مكرسأبب

 ذا قأنالو( رايح تج) تلا هيجونرمأ ا (نكمبجوئامشح) مرار صبار سدر
 اظغلا (سباو)ءاب الني كتيسو ىذلانأ (تمدرب ىذلا لاذ (مغك) جاضحالاو

 هققوو ثحبل اهحو (يتعملا) ةلسوعع راج دعب ىنمعانه سب ظفاو فلخ ىنععاو

 | كلءتلسىدلا الاذ بىتأنالو فراسعتملا لوقعملا الكلاب هلو عرسشال

 تفك 3" ىوتتم هيلمعاومل-وءيلعهللا كس لوسرلا لوةرظناو ى هلسو ةعجرا اذ_هدعي
 لوسيل لات (ربمغب تنك ) جنس صارت كارد شدلب « هرهحره تسد كريمغم

 (تيقاعرد)ا عيقئاللا( شدياي)هتدسخأ (درب)ئ دلك (دح .ةسد)ن
 ثيداحا موهثم اذه (ىنعلا] مان اوهون دريس ىنعب(دريس) تمدغت(سباو) ةبقاسعلا ف
 دعي ةبقاعلا ف كديمتدخأو هتيهذأ املك ملسوءيلعهتلا كس لومزرلا لاقوهو ىلا في رمثلا



 م40

 أ يشار يشك رسزا رول ىوشم مراغ مع ءزلاو نماضذخ آلا ءاللا هيلع لاق لو ههجرتكلذ

 نمىأ سأرلا .هنسنم(ىشكرسزا) نكن ناو (ةنرو) تيد ئذاق#:اخونو نمالن و نيدب
 انأ(نّم) رظنا(كلنإا نب ىأ نيا هريدقن(نيديوضار) ب ىدسلل هيفءايلاو ةمءاقملا
 ار نكست ل ناو(ىنعملا)نيدلا ىغا .(نيدؤداقةناخ) تنأو
 | ىوننم تامومللا ل صغي ىذلاوههنان مماققتو نها شا ياتو أيه دنرظتا

 انا (مدويبولغمنم) 0-5 * تايفوص مدوب بول غمنمتسفك وب
 حورلا فوخ كراصو (ناج ين مدوب و) ءوسسهلا ىأ ةلهل اب اونا (دندروأ لس اب رلغمترس]
 مهتلمحت منال ةيفونصلا بولغمانا نكسسعلو الرام ىنتلس منوال ابيع مداطلا لاقى

 مبيسلا اذهو ىل مههازك !نمكتوريلع فوخ ىف لصف هتسارح نم ىنوهذمو"ى ءاومس#
 اذه بجعاورا.:خالادفيلتةاانديدهلانالنماضالو مصزبت سلو نمتزثماناو مهةلك أ
 تنأ (ف) « ناش نارووجوىراداردا « ناك رب نايم ى داني راحوا شما

 ىهو برك عمم (تاكم ك ) طسو(تايم) دخول ايلاودبكلادسني ركج (ىدنب ركح)
 باطغلاءا ءابلاو ىرلانديزادنا( (ىزادنا)يف( [ردنا) |ءاهلانعةبلقتمةيسرافلا فال اوةرهلا

 ًاررملانيبىرتتنأ (ىنلا) ا 0 ) باطغللءا '«ايلاوبل طنىته«قوحوا

 "نمماء ابل طررب يدكلا نراك الرا جو ةمالعوان اهم بلطتوا ديك

 رك السدس شيب ههدرك تسرك ددنايمردو وشم كلامباعلابعا

 ايل نارا فنار .كرفدرك (ةدزك يَ ل (هتسرك د س) طسوف (نايسد)

 ةرهلا هب رك[ةبزرك) باك ةثام(كسدصإماّدسق( شيب باطغلاةزسملاو ةولكلا اوعي 9و
 هر 2 ُ

 جداد كن كس نم نرخ دما دئدتساملطويزا ميك تنك و قوشم لاشتسفا

 اوبهذى مع (دندش) ىد(نمدوخ]ءوذخأ(دندتس)ك ثم (وتزا)ضرغن عب(مربك )
 ا راح وساد «ضرغنمداغلرا لا بح اسفوسلالاق (ىنللا)

 روتين للا الهلال يد نيدصاقاوراس نك لا نأ ن اتصلو

 يتنتأتل يعم باطةلءايلا (يين) تنأ (وت) الفدا ةرعارتخف ءارس آم
 ةادأ(ىازم كوبعذ (دن 59 ا ]اي 4( مرم) قتلو( فو كشر 3

 نويهذيةفوصلاريسفا, ىف لوغتو نان ومما ا سرة



 دكسس ىب زورو « محار ن.دوكرهزارخانإل ىوتم هعبنودصخي و الراح |
 ا -وال* ايلا( عي زوت)الاد(هرو) فاخ ينعم او ناف دم (ميكردزاز راح( غلف (1) جمدت
 أر دخأ ناو ءةرتساوأ هثمهب زتشأ» دنع ىر اح نوكبن م لك ىتح(ىنمملا) وه ذ(موز)ةيفوصلا
 هدادرتسا نكس لنا ىثعي مهلعر املا نموه ىه :نوعزوبةبذو هلا هدادرتساوأ هثارتشأ اىلع
 مداد ىوبلا الب ره كابزنا «ذ ةبرشامتوحدو ةراذدسإل كوم هنغ م يمشخا
 || كام . رضاح اوبك (دندب رضا )ليلعت ادأ(نوح) تاك (دوب) ةلرادتةثام (الرادتمم)
 !يراس(هندش) دع وال ارا ةرظالءابلا(ىميالاب ردو لك (كلب رهن مرلا اذه(نامزا
 فويكسأو ارا .ةثام نك ناك انهنب راس ةرفوصلا ىأ زك المداخيل ساخساو (ىغلاا)
 دوخاضةنيآه مر ىئاقارك ارك نمط ىوتنم ملقا ىف مهم لكراصواوةرغتامزلا اذه
 ىناتارك)دجا (عابئشنا نع امفتسا فاكن ارسكي/ارك )أ (نم) مزسسمد موا
 ىلع (عرسرب) كلم( وتزا).فن(دوخإءاضقلااذه(اضق نبا ىضاقلا ىلا همبهذأ سو(مبب
 ثلنمىسأر لم قأررضلاو ءاضفلا اذه نات ىضاذلا ىلإهةننيهذأ نمودج نم(ىنملا] أر
 هرسهللا انستقاثدافأ (هيبفت) لد تررتغاو ل كب دمع فألف لانك تنأىأ
 سي ة روس ىلاعت هش لاتميبحاصم نم ىوهلا لعأ ةضقتلا ف تأ قانالا ف
 وأ هنوعغم.ال ماب ملعو هنأ ث ةاغتشال (هيلبو ءتحاصو سأوهباومتخأ نمسرملارةبموي)

 ليميخأ نمرفي لاق هناك غلابلل ارمخانو همس قرصمال مجلاطمنمرذعلل|| .
 ئئرقو ماقيهالا ىف هينكي( ,مهتمئرمالكد) هينبوتب-اص ملي بوبأ نم:

 ىنتال (ةرشت.ةكحاض) عصلاراشسا نمةئيضم (ةرغسمذلث :ووموجو) «مجىأ هينعي
 ةملظوداوسا هاتفي (ةرتم اههر)ةرودكو رابغ (ةريسغ ,وو) ممعتاا نم
 هللا دق ىربكللا يدها مص لاق ىسضنالا قو ىواضس ةرغكلا مهلشلوأ)
 نمىأ هاو بلاقلا نمىأ همأو بلقلا نم سفنلارغت ىنعي هرخأ نمعرم ارضي موبهسحور
 شعوب مهماكرما لكل هثع:فودلارطاوخلا نعى هينب ودي وه نموىأ هتيُحاسو حاؤنالا

 اذه امريغ نع اهلغشب !,يقلممص اخ نأش فئاطنلا هذه نمةغيطل لكل ىنمي هبظغيذأش ٠١
 نسح نم نو دهأكبامةكاض ةبادولا ةمع ب. ةمعنم برااروشس ا .مويلا

 |ةواقكلاو ةنرلا |هسابلم ةرّدكسةءلظم هوجو ىرتو مسمادعولا
 هول ذو ةبآ سم ةع قوصلا تا نعان الومةرض- ىحت ا ذهلو ىبنا ةرغوت

 نين ةيادص سبب ه تب رعئاو وكنو فأن ثوجإل ىولشم مدا
 | ىل) باطنقام-ينءايلارلوتةر(يركنو) أن :(ياتن) ىثكال (درج

 (ٍبيرغ

 الل ايطاخم



 اهلا

 ةدحولاهيفعايلا (ىملظ)ا ذهر دم (نيتضنا) ا (ممكآشب) ل (بيرغ
 الراديو هسزرتحابيهلالظلا !ده رسم ادت أ بيرغا.ىلل متو ىتأن ل ئشىال(ىنعملا
 تذك) حامهراك نب زخك فئاوازنانه اهرآب نم مدع ههاوتذك 9 ىوتتم 0

 فقرأ منك فذاو)ا(از) ىتح()ارام(اهراب)انأ(نم)تينأ (مدمآ )قاولات (هئاو
 تدتأ هقاوفو مال مداملا لاق(ىعملا)لغشلا اذهنم(اهرلك نيز)
 .ًارو عوف لولا ذه نع كلرمخأو ةعنصل ا هذه ىلع كلغقو او

 (تفريوخ) تملأ تنأ (ىتذك ىغوت) ب رثقوذابتاك دس وك همهزاو رسبىا تفررخ
 قرقاسإ قد ذا اقلا لج نم (نادنيوك همهزأ)ى دوا, (رسبىأ)راملا بهذ
 اةرمنىدلوإب تقرر لغتولارخالا ةيفوصل لئمتن أ (ىندملا) ريض ةتذادأ . (رث)
 .املؤلناو لاعولا نأ هزسمتلا ستقان دانأ (هيبنت) قوشلاوقوالاعم نيسلئاغلا

 موه ىو ولا لهأ ن مانا ىف مهرساعو مسجنرل
 'مابهنع نولثست مكما مكريختو ةعورشمريغ

 حارا تمك :مداطلا فوصلا

 تفك ى هج تءررخ نيلئافلا مه (ار)لاك تفك ) م سنت دما قوتها صرع
 قأقوذو(دصا قوذ مه):دئاز ىفوالا م تاتى! سمرم)اصلمالوفاولاتمهتاج(شودن
 ١ طهرك :نمىل نأ واصلمالوقاولات تفريخ مهتلمحت اولانامل لاق( ىندما) مهلوف(شننغك)
 مزاللانأ ءرس هلا انستقاندانأ (هيبقت) ولاتأم لثمتاقو مهتدلق بسلا اذه نمو قوذ لوما
 نآس ديلغناصرم» ىوتثم لاكن هءالكن م4 لسصال يح لاقام لكل عتبنأ كلاسإل
 (ذاب )مه ديلش(ناشديلفت) ىف (ا صرم) يداي دبلعتت آرب تنعل دسودك م داددأب رب

 ديلغتل اذ (يافتتآر علينا( تنحل دو )ابل( ك )ىلع (داد) حب الا
 ىلع لج اىرامح مهديلمت عاض أ ع .رللىفاطعامسهديلم: (ىتعملا) مآ لعق (ه!)
 ةديلقتلاب:دايعلاوةعاطلا نأ هرسبهتلا انس فان ذافأ (هيبنت) ةندل تنام ديلغتلا له

 نا نأ لانها ةيفوصلاةعاج لقتاةنباح ناداأوةويفم
 يتيح ىديلعت هساخ 9 ىوثشم لوغي اذهلو ايندلا ل بطصا ىف نهلاقلا ىوهلا لسهأديلغت



 (ةنكفا

 الء(نال ساس ي)الؤ هلم (نينح ىدبل ث) «نانرو زا دئنتي راردر باكو نالماح
 3 .ننا)اوت ارا(دنتر) م وهوجو ام (ارورباك]عورشلا ريغ غشلاوهو لوصح
 نالف ؟زرالكب يهاراوسعه) . يناثلا عارممملاةخست فوزي منا
 ذلا» الؤه دبا هتل ثم صوسملا ىلء(ىءلا) بورخ اوهولوفالانن» (تالم ا
 9 ارنا هاربات ديس ل هوأز خا ل جال م-ههر و ءاماوقارا مساق لسماع
 (ةمل اماه ذقت حران عما هب .ةلوه(رز الههاربا لاةذا اعئالاةروس ىف ىل اعت

 (كاذكوإ .) ىلا نع (لالضىف) اه ذانت ب( كموقوأل ارأ ىف

 د (ضرالاو تاومسلا ]كلم وكمان ةيوقرمسأ لالشاءانب رأأك
 وهل بث( اب كوكس 0 ")ام(نينقوملا نم دوكيلو )انتس

 (نيظآلا بحة اللات) باغ (لفأاف) هز (ىرا ده نم جئاوكوهمومت (لا :رهزلا
 عضي ف ثداولب نأ :ىمام_مالز اعحالاو ريغتا» عزو عالبرلا نالإابر أمهدسختانا
 اش (ىبر فدل نشل اقرأ الف يراه مهل(لات الا( رمقلاىآرالف) كلذ مهغ

 كلذ مسيفعمنإ لف لالض ىلع مجأب همودل صي رعت (نيلإمتلا مودل نم نيرك ال)ىدهلا !ىلع
 /رمقلاو بكوكسلا نم( ربك اذه ىبر)ءرمخربكذنل رك ة(ميلملا ةغزا .سمتلا ىارالن)
 عانس الا نمهتلا( نوكرمشت مع ىرب ىفا موقا لاق )او حيل قطا ماع تيوق دوقو (تافأالل)

 قداس دن سمو ثوبا اولايتف ثدوع ىلا يت نحل امئ دمح مارجحالاو

 : .نامو) ميدقلا نيالا ىف الثام(افإ :-)هللاكأ (ضرالاوتاوعسلا)قلخا (رطنىذلل)

 9 "اندست نيا :الا لرثا لوبان الوص رضا 2 /ك نبل الج سها +(نيكرمشل

 غلا نيلفآلااةلزمملصاح مهأ سيل نيالا < بفوصلا
 بيضا دم موب نا ةرملا صومملا
 !1 نع ضرع ىأ ضارعالا نما: هبضغلا
 0 ضاره ألا تاةراشا هسيفو ماظعلا تانآلارب فن نمهنف أك
 نيو« كينغ صاج فوذسام ىوتثم لوةياذولو وغم حالملا لهالديلقتلاو

 (ىدزاجي) ةم املا كانت قوذ س" .كع (تعاجن[قوذ سكع) ّيى دش ىقودسأ
 (ىدش)ةبنلا ف«ايلا (فوذ) ركعلا ذل اذ نم( سآ .كع تاز ده يبو (ملد نيو)” "لعبرش

 ىلقو سوكعم ىف مه ديلغت قوذ ىأ :ىلءبرش مهقوذ سكع ةءاملالاذر (ىنعم ا) راص نم
 0 1 ا

 ارادتاثينممانه(نادتح) يسكب ارعراسآ :قىرطك ه شوخ تارابزادبتادتح
 (سكعب) تركتنانأت ( (ىشك) حالما بايحالا نم (شوختارابزا )ةنالونال( داب )



 نيف

 ىنسعملا )ءاملا باسر لا نم(شكب ةرحبرا]سكعالب. 8|

 ودودشرلام ا .كمااالالسلا

 0 7 ىونث» نيج ا ةبترمدع
 (نادديلغتن) برش (دن) ناب ف كلا (لواك) 5

 (نآقيمدتدود) راص (دشإ ةرخأ ةسم دع :م(ىنابن) ليلعتةادا(عيوح) د يلقن ءاملعأ
 نيف عاقجاةلساو ,رمالاءادنتا ىفىعبالوأ لب رعشاذا سكعلا(ىنعلا)اعيمتألا ذنوكبا
 :لاوحالا !نمليلع سكعنااذا مهكر ثموءافصلاو عاهدلاو ,رك ذل! قل عاف الابوأ
 0 ةئالو ديلةتهنا لعاءافصا|ةطساوب

 ضال: دركإألا

 0 0 رسال رع شل رستار زا) ا

 عطقنتالى د ل سكعاا نا مادام (ىنسعملا)اردةرطغلا كلن( 0
 كلتنال فدصلا نع عطفئنالوميشرملا ىلا جاتوثو لصتم نال مهنم دعبت الوءاحلصلا نع |

 قلتإلو قمضتإلو اردرسن ٍلكيلمَف دحولاو قوذلا ةرطق دعي اردرصتلو نكت ةرطعلا
 الو دشرملاراث ؟نملبلةىف مولع رإكعنااموهو قوذلا ةرطقنمدارلاو لاكلاةبترمم
 ناتدرأن الد يم نعلم آف بيرل !نوكي هناتلسشن ىفو كلامؤ بمتلاب عمات

 مح ىهاوح فاس كوسم فاذا بجح نرخان يس اورغملاورظنلا ناس نركت
 ايفاس ركيتأبلطت (ىهاوخفاس) يارمط ىاهدروتناردرب « ارجو لقعو

 تيلطو تدرأدا(مىنملا) عيطلا(ر يملا بح (ىاسهد)تنأ (ق) قرم (ايعب
 العولا عمدت نأبدلاععسو ةرخ لاو لولا ىرتتأب كل ةءوؤملاىرتنأب يقاس الرلت 5

 قيمعأ تاب ردإلصتو د لقتل نمصلخقل حصرا ىأ عمطلا 7

 تسد رب وا لمع م عمطزا قوس ديلعت نأ نازإلل ىوشم هنلعو قيفو
 لمع) م مطا!نم (عمطزا) ىفوهلل ديلقتلاّلا ذ(ىوصدياغتنك) <ال(مكناز) ١ «مطبوزأ
 بيسو هل دل متل اذلا ذناكمنال(ىن-هلا) عروب نع (علرويزا) هطنر(تسرب) ةمء(وا

 نالبج نيذاسمنعكو رو تاريخ كوت نم دوصقلا معنلو رو نع قع رو هعمط
 اكديم .نموعسبط ىلا ىدهيعمط نمي اويهت سا لاق سو لع هتلا و تسلوسإلا
 ,ا برش. نب وىفدي ديد ش صرح نما, ةذاءالا اول طا ىأ عمطمالُت يحل سمطن نمو عمطمريغ
 لاقةو هد _عببام ليمأت ىلا ىأ عمط» .ءريغ ىلا ىدايعمط نمو نيشو سندا ىَدؤي ورحت

 ىف 0 ىرشم "م



 (ننلا

 |عمطم الث يح عمل نمو هلو ه>دعبب امل ااذا عم ط هرم ىف عم ط تالف م ىمالكنمو حابصملا ف
 ةهورملايءارزاو نيا ىف نيُسىلا كفو ب عمط نماوذّوعت ىشعملاو اعربشتوأ اسح هرعت هيف
 لوميا هاو ىو أ ءىهت ]انامل ىلع صرحلااوبنحتو ماطخلا عج ىنءتفاستلا اورذحاو

 عمط) الط ازارو الضم دما منام هعامسو ق وحنا مطر توقعه اف ىوتشم انالوم ةرضح
 اعنام ىف (دمامئام)عامسلاو قوذفلا لاذ عمطو(عاصسو قوذتاعمظو) |ماعطلا عمل .(تولا

 قوذلا عملو ماصطلاوهوترللاعمط (ىعما) عالم الا نم( عالم ازإ همن (اروا لمع )
 نع هتاف ةثالثلا هذه ىنعي تدربر خلوة ىدعم ىلع عالطلالا نع لهءعئم عاصسلاو

 هسعمطا ةيسانما قث املا سبيهرسهقاسّتق عرش سلا اذه و مالكلاادلا ذىنعا ناعذالا

 ةارك) يوتا اقم . يات ارنركو ىوش داش
 قاغنلا (قاغنرد) ىشاملا ةباكنا ءالع اة ىنعمت( ارلاؤ(مني.آرد) طرمألا

 عمطلار هطول (ىنملا) ىتساامنوحريدمتب ؛مالانلثم ىن ”ارلا ذقن (هن. 51)
 اهفقاشالف عمم : 5 كرملاف سبل نكسسلو اناء قامنلاف 2 كرملاتناكل ءاكراا

 ار 4 تا يطيل ىوثم
 (ىتفك )ىتم(ك )اهدتس(تسار) لامل (لإمتيزت: ممل نك(ىدوبعمط) نارللولو
 نازيلل ناك ولو (ىنسعلا) لالا فصونازملا(لام لسور ىشاملاةباكمل«ايلاول وذي

 امسلوي
 .يفتسم ننهسساذاكلاناتنآ الكروي اس عمطلا نعام خوك
 أذ أتوةيرشلا فاسوالا نموفصتوتارادهلاراوأب رّوشتت ةرهطما

 )قوم لوي هالثاوعسلاو صرالا برنس هقالسبس
 ةيددرم مهأو كت
 نتا

 أ (ىركذالا) نارا( ودلع 0 0 0
 عيا تىلع (هيلع مكلتسأ .أاملق) ص ةروس فو نيلالج ىسهدنا نححلاوسنالا ( نيلاءال) ةظع
 قأ(وهناز سفن 0 ةلاسرلا
 ىلع (هيلع مكسماثسأ الع .ودابو)دوهىفو نحلاوسناالا(نيملاعلل]تظء( رك ذالا)تارقلا
 8 قانديسس مالكن مالم هلا ىلءالا) ىلإ اون( ىرجالم(نا) هينوطعت(الام) ةلاسرلا غابت
 ا( اولونت بلع باث( رجأ نم مكنت أاساخ)ىريك ذءنع(تيلون نات رسأوب .ونىف همالكن مو

 (كجا)



 نتن

 (ءيلع مكدشسأ لموناي)دوءفو(نللا نمدرك ا نأت رمأو تارعالا) فان (ىرا) |
 دوماند .سمالكن م (نولضتالفأ ىفرطخ ىذا ىلءالإ ىرج [ناارجأ) دسيوتلا ىل عا
 ياس( ديس مالك اه دعب ودوهان ديس مالكن ماه دعبو ونا دبس مالك ما ذك ارعشلا ىلو
 لد نموإل 'مبر عشان ديس مالكن ماه دعبو ولان ديس مالك مامهدسن و
 قامت (ارامث و ح) ليطدانأ (ليلدنم) «ةرسردره ملالدوحداد و ىراكمارامأ
 ليلدانأو (ىنعلا) ىسأرلا لك كر ةرار) ةاغأ مال فا ىلا (قحداد) مكلا

 عئابلا بناج نمىأ نيبناملا نمةرحالا ىاعنمما ىناطعأو رت ثم مكل ىلا»:قحلاو لالدو
 | نمىرغشا هقلانازَج ونا ةروسرخ آف ىلاعت قا لاق ىرتشللا بنان ند
 ل1 نم. ؤاطع ىأىرسود لوقو (ةثخلا م0! نأ: طمعا ط ىف اسهؤللزيثأت(مهلاوخأو
 اذهقوةرادصلا نما قوقؤشلا ايندلا ىفىفاطغأوأ ىرثشا او هئابلا بناج نم

 ىلا هتهنلا هيطعيل ضرغربغ نمءأيدنالارثأ ىلع نوكين أر كستملا نع ئمنو فور اب رمأ نم
 هرسهللا انسدقنالومةرذح كلر رغبذ مهب ولطم نع تشع ناو نيرادلا فوأ سنام لا نم

 ”٠ رارادب مر رز متسج إل ىوتثم سو هيلعهللا ىف سر اديس نا مل نفر لعالا

 اراك )ةرجاوتدئاف (مرط) م (تسح) م« ارملة طركنودوخ درك
 (دشض) زعمتلا يشرركم ابأ ناولكركب ولف رك )بوب اةي و ر( رايرادبد) ىراك (نم
 ةيورلوقأت كافشر ك غيل رحأ ناركمئكىا كلخنان(ىندلا) املأ نيعب رأ (راوهزح) بع
 فلأ نيعيرأ ىتبحميف بهو نم نب ىضرركم ربأ ناكولو ريغال هللاوهو بيبا

 ردك نمد ذماضوارارهر>» ىواةم ليلة ئث ةالراند
 :)ءنع هللاى روي دصلا رشا عنج ارريمغ يازاغل أ نيءرأ(رازه 5

 دولا زرفلا (هبش) هاشم نعم (هبش) نوكيىتم(دوشك )قرجأو ىرجأ ىنعمم (نمدرط)
 نيعير هرأو(ىنملا) رد االعا ها كلذر ندع ه دلي ىلا بو :لاردلا ( ندعي سرد رول ءلا نم نوكيوهو

 نيمبرأى فن أ قي دسلاركبأبأ نا ىورقرجأو ىرجا نركتالىب- ىاهةةنأركيفالرات دساأ
 دحرلا ل مايأ ة:الثرادلا سمج رك لو يت ةنبب ليت مالا هلع يتلا بح يف راد ملأ

 زرحلاهبشي ب ءلوب و ل-ومياع هلا له لوسرلا ةرض- نع كت انالومةرسضف هر وهرت بام
 ىوتمءامسلاوضرالا رولا ةيؤر ايندلاعاتملئاع :ىتمىأ هلئاعوندعلارد

 ةيكح(تياكحالب) شوك دنبدش مط 5 فاديا« شوج واش تي وك تباكحالب 9
 رعت (ىادل) تعب (ضرم) عيماكأرك ذمدرغءرشاسمأ (وتسشر كالوق [تيوك )
 اهعمسا ةباكح كل لرذأ (ينعلا ارذذالا للاب ر(شوكدنب)عمطلاراس(دشعم)تايسال(ك )
 ةقيقح او قا تالك نذالا عامتسالاعتامىأ نذألا طايرر اس عمطلاناولعتلا هامعتر للاب



 ه2

 دشاياركره) دوش ن شور متحف مطلب « دوم نكلأعمط دئاباركره ل فوم
 (لدمشج) ىس( )ويطلا ماعم )نك هبادوشكلأ) عمط هناك نملك (عمط
 نيدعو ملكا, اليت نكسلأ ناك عمل 4ناكنملك (ىيعلا ءزيثمربصت (دوُس نشور)بلقلا نبع

 هلال هنعزارتح الابحممطلانأ هرسسهتلاةسدقاندافا(يبنت) ةرعثم عمطلاب ريصآىت.بلغلا

 ةيؤرنع بلقلا ىعىلاومارملاءادأ نعمكبلا ىلاوؤملات الك عاستسا نع مهصلل بج وم
 لاامت هللا باطخ اهباوععس تلا مم واقناذآن(مم):رقبل رو -لئاوأ ىف ىلاعت هللا لاقىتحلا

 لاجخاو دهاش تاراسب ال (ىعزول مهاوشب مهيراوباجا ىتلانسلالا كلن (مكب) قا
 نسال ض اير نمسيقاؤناك ام ىل اليس دغلارئاظح لزانء ىلا( نوعجريال مهف) هوفر عف.

 تاوجشلا عسبتتب قاما مويبيقلاّلاعولاةحودقمتناكى لا مهي ولفةنزوراوتس مجالتلذو
 تاستاومستاموحاي :رلا سدا تانج نم مهلع ثبهاذ قاغتل او ةعذفلاو تاذللاءاغيت او

 اوةذصينأباودلا هعملزنأو ادلا رزنأ ىذلا بيبطلا مهلا سرا ممر ولف تضرخ حاورالا
 «ادعاو دلاراصةم_مسقنأ ىلع املظءاودفلا اولبيلو مهوفد سيرف ءاودملا البغي وء[ملالا

 اذهناك امو مهراصنأ ىمعاو مهممأفمتلامسهنعل نيذلاكثلوأ ىلاعت هنا لافءانوعا

 ش) 6 رس رهأ ىرممت دا نا: صه ىرزر واتت لايخوا مح شيل ىوثمنوكساالا
 (مكادك نركب (دشابنانسمه) بهذلاو( دوز تصيلإ(ماخ) عامطل انمء ماتت( وأ مثح

 ءاهلالابخ عامطلا نيعماد5 (ىنعلا) رسئلابف [رتسناردنا) رعشلا (ىوم) تامبال

 ةريصمبل ار صن ىف ممطلا لمعي نعلا فووته_ثلا لوفتاك يملا ُرَع_ثاكءر كفر بصتملاو

 هلا ىهدبه حرك دوب رب وحزام يسرك ول ىوشم .ةغيقملاهي ور نع هعتع و
 /!.بال(دك ) ناركس هناالارمغ .ىنممءدحواعايلا(ىتمركمزج) جدوي رحأ

 (يتعلا) رحوهت (دوبرحوأ ) نئازخ هل ىطعتناكو لو (اههنكى هديمحرك ) ولع اما نيم
 ناركسعس ىسهلالا قشعلا بارشن م أولءنوكينأبناركسدجو اذا منىتمعاناركسنأ الا
 هينأبالةرسايواميرعشلا ةرؤنم ترمب نيع هب رب عاوو» دجو لايخر اكشاي
 لغشياللوغشلاو هر لوغش.هنالغراتورحاهلج نموهفنئازخ هتبطءاولو ن اصقتالو لادن
 نءلك (كره) جدشرا درموا ماج رحتاوجنبا « دشرادروخرراديدزا كرها ىوشم
 (وأمثحرد) ابنالا ذه (ناهح نا)اعتقمراس (دشرا دروخرب)ةب ٌورلا نم(را ديدزلا) تاك
 ايندلا له تراص ل اهتدلا ةب ور .اعتقم نكن ملك (ىنمملا] ةسخ(دشرادرم)هتيعىف

 اوينيالوم ه_:ءردقاءل أين هانى ر نم عتمنال ىذلا نأ معنا هلردخالة ع و

 أ كلب ىوتم لافت الردتسائاءاردقال ةسجغ ةةيجلاو ةغيجاين فاو عمطلا و صرحا ن
 لاذ( ىو ستآ) نكل(كيا) م دويروكبس شوا صرحردعرجأل » ويروح _زؤوصد |١

 قوسلا
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 صرحا ف( وأ صرحرد) ا ديعبر اس (دورود)ركس نم ىأ ةيردصلل“الا(ىت
 اماصرفالافوسلا لاذ نكلو(ىءملا) يالا ف ىريالهناىنءم روكبش(دو «روكبش) وه
 ىلا هةرسوهراجةيفوصلا عيبل نطفتي ونعذي ديو لهيرلو ادعت ىسهلالا بارا ااركسنم

 دهاشي ومعمل وهتلفغل يلف ىربالى ا روكبش صرحا فوه بدلا اذهب وعامدلاو ماعطلا
 ىيالفب لا نم ىلضم ىأ يشعا ل عج عامسلاوءاعطلا صرح نالتنيب .رخ مسهلوت ىنعمأ
 دع (صرح وكرم نكن ابن رد م صرح يوه دمدوتثدتياو> دصال كوم هررغ
 قب ال(ديايئرد) صرح ا شوهدم (صرح شوه دم) عمسي (دو:-ثب)ة باك ةثام (تياك-

 (ىنعلا) صرحا بحاص (ضرح) نذالا ف( شوكرد): دحولل !ةزمسهلا(ةنكنإةدئازردو

 د ا ا اا ممل
 وقم ىأ مطلار وحلا ذأ لوو صرحا بحاس ةحابقرهظيذ آلا ةياكملاهذهبو

 08 .-قنمنيدانملا في رعت نا ىفاذه مب رهثدرك ار سلخ ىنا درعا

 ىدانمع مح سرفلا : دعات ىلع نونلاو فل الاب عج نايدانملاو سلفلل:دلبلا ف

 قدا ةزردمملم ناجم د نو ىرشم لب مالعالاوهوا بنل

 كالمالو لامالب سلقم (ناسناخ ىبىساغم: دحولل“ ايل ا (ىصاخت) ىشاملاةغيس(دوب) ينام
 ناكسس (ىنملا) ديعلا ف نامأ الي (كم قيد تو) نا دتزلا ف(ناديزرد) قش (دئام)

 ءادأ مدعوم سالفا بد نامأ الب يوت فلا قا دنزلا فق بثلمالو لامالب سلم ضخ

 قب رعتنأ
 نيدانملا

 ندع درزن ص كني زاك 2م نما يادا را برجال
 هتعأال- ل هللا س هللا لوسرلاةلاق

 .ج وركاو نصسلاو ىدرورهمسلا لاقوة ت+ماك ل ىسهف تاوهتلا ف
 ترم املك سفنلانالتاوالارو 58 نا لا لازم نمؤللا

 ةمهاإا نك 0 ثني و هتنب لاحو هيلع شيعلا
 مل جيتار تس وح عمطزا خل درب و قانك ىدرودنآمئادز

 اهب رعمةيسرافلا فكتلامضب(فادك] ئماملا ةباكمل هيلا (ىدروخ) نادنزلا لها مما



00 
 ءارشلاوعيبلا ىف ةساو ةيونالوتير نمر طابلاب ملكت هانعمىرعلا مسا مشب فازحلا /
 قلنا لتىلع (قلخلدب) نيمو نظلايلوغلاو هومالكلا ىف سدحلا نع هب زوحت دفو

 | هللا انستقاندانأ(هيب وللا بلقىلءءعمط نم وهو ةطساوالو بيسالب تادنزلا لها ةمقل لك ًيناكسف(ىنلا)فاقلبج (فاقدرك ) لثم (نوح) عماطلا نم (ععطرا)
 هتارك ذ نع مولا .قلللا ةمسقل لك أن هرورغو ءتسوسوبداطيكلا نأ هرمسب
 اقلب تفتك ةلث مهل كلذ نءلصحتو م جولف ىلعده يم هلالضا ىلع هعم طن دو ىلامت
 ةمقلد ا 6نإز « دروع نانةمقل 5 اررمك قءرهزإل ىوتم را دق عاينالاب طبخ ا
 ةرارعالت راصف يتلا ةادأ هلع تلد ةرارملا ىهوةرهزلا (قءرهز) .درب سو اك ابر

 هئل(هكنازإ لك أي(دروخ) زيخ (كن)ةدحولاةز لا( ةماق) دال ارك ]ردخالد<
 همقل ىلا عجارريعغ نيشلاوةث الث نعم انهواك س اك )ةمغنلا فطاخ كلاذ(ابر همقلتآ)
 فل سل غل وهو مقللا ف طاخ لاذ تالزيخةمسةل لك يشأ ةر السيل هنا( ىنعملا)ابر
 ادخأ الرتب الن اطي لاهو سلفملا نأ ص ةبانتسسا زهو مقا ثالث ةمفل ضوع سهذيو
 ارودكره» ىونثم لامق :سذلا نمةصلسا ىف ه-ورمقا ستقع رشم سفنرا دقم لاح ىلع
 توعدزا) ديه: (رود) نملك (دكره) م ديحن اطاسرك!تسمشحا ؟وأ يدون ا حرتوعدزأ
 لك (ىتعلا) اطل سناكواو (دوبن اطل سرك ]: قدي تسلم ثجادك ) نمحرلا ةوعدنع دعب ىذلللعجارريمش( وأ | ىفاملاةيكحرإوكتك يعج( دوب) نحرلا ةرمدنع (ناعر
 أولو ممطلار صرحلاو رغفلاوج ايتحالا جرم صلختال حاج «نيجرلا ةوعد نع دلعي نم

 ةيهلالاتادراولا معن نملك أب نم لكدأ ريس
 ىنيقسي وىتمعطي قردنع تيبأ لرب مب َ
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 شعلان وسلا ديت مصلخ اذالا هلال هاله لالا

 3 زهداسجارتو رضوا و ىوتنم لاق ةياكسطسا ىلا
 نع ةياثكز يدلنا فاطخ ىبكر ثفسو اب ردان) ز) موج مساح زودو: دوال ءابلا(ىيزود) راس (هتدك) رجرلا تت (ابرين) فر |: «ورلل(ارتورم) سلفا (هأ)
 | نازل لهل سلفلا نمد ئلاراسو هجر تحت ةورلا و سلقلالاذ( يدا مالنا
 نار ٠ ىتحاردبمارب ىريركرك ف ىونتم لاشف ةصدلل ع جروتهلاو رم مدع نم هج
 (ديسار) برهتىأ باطخلا«ابلا(ىزيرك) طرشلاةادأ(رك) مي قفادات شنب مهفرط
 فرح (مه) فرطلا لاذ نم(فرط ناز) ةحارلا ىأى ذاسلا ةباكلء ايلا (ىحارإءاجد ف“
 برهت نك ناو(ىنعلا]ذف  ةدصولل ايلا (ىتف )وأب( )كماذسن( ]ف طع



 نذل

 لاذ يو از ارو ملاوةحارلاءابر معايندلا ف

 يا .ا(عيه) يب تسمن مارك ح هاكن وادع
 0 0 0 (مادف) بئالب (رديف) ةيوازلا
 ناكملا تضتفا ناناكملا امساوعتأمزلا مسا نين رتشمماك ةظذلءاك د تولخ

 ةراللءابل او ناكم
 3 .ايرم غنم ةيواز

 ما لوقتاثعأ#
 يو بإن وز زل لسا

 ايندلاياوزمأ ءرسهقاانسشف دنأ(ينت) قتلا ةولخ كمي

 ”ةئوملم ايندهلا هع هللا ىشردوعسم نبا نعهدتسميف رازيلا كور هر هيلا لوسرلا ساالمعو
 رومآلا ءذ_هنانم_>ارشلاة هللارك ذوأ ركسنم نعايجنوأ فو رعبا سمأ الااسهفام نوءلم
 لامعالاوءر ومالا نممقلا هجر يدير أ ْىثلكف محسصمل لاا ستسيلا هغتناكاناو
 نوعليوهف هناء جو من دريإلل و سمأ لكو هللا ارك ذ ىلا ىذأ هنانتنعالا ىنتسموهفا
 امدايعلا ىساعلابستراصضرالاهذهت

 او هنم ةعوزنمةكرلان ههيرنعدعلا دع ئثلكومنعإ
 ب (عنكأ م د1 ق دقو درمار قيسسإت و ريزكأنا
 )ب 51 ( اينفانادزز (نامجبئامتز) 0 :رماااهل لاش واءاوزلاةدحاو
 لائريسملا يسن (ريسملاقدف) ران مر) قامحرالب (ان )ب /ينتادأ( :] صلخيال

 نوعس ا ندلا ىوفبىل عاب ى أ آريس رئاكلل م«جانلمجوىلاعت هللا
 ايندللا ذهب واز(ىنعملا]ةمتملا نادنز نع ةياثك لم برضرعص لاند

 ىلا اين لاف نوكحصر نإ مزاللا ىني ريسملا قدالسالؤءدقةرجاالب ةرورشام
 قدي ذبالابندلاءذ_هادنز فر هسحوت فرط ىأ نمؤل ا لوفي هناك ةةشملاو ةجّلاو
 درع مكرم 0 ايتدلاءذهءاو زنمنالىلتب و ىناهتزلا
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 انالومةريضح مقياذ ءاوئت هنع كله هبال حيلك نعل حعزينأ دارا مكحلا باس
 ةففخ(را) جي ىو كاكدج هبركاد ىالئبم» ىورردىتومحارومراهئااو إل ىرشم لوغيو



 عاوز ةلمسهلا نيسلا|مظن (خاروس) طرشلاءادا ركسحا نم
 ززعناف تنأمبة بعذل (ىوررد) ةرأذلاشومو:دحولل ءابلا
 (غىش) ةرهفك ىلاكشد هرك ينمموت ددحوألا ايلاوضفك ةبحاسةره (ىلاكنحا
 - 5 ان(ىنلل) تنأريضتوأتنأ يكس

 أ 0 ىرتثمناطي كلاركم نم تلعاي ص الخالا
 (تده) هنه-ىأ ةيردسللءايلا (ىعش) صيسقتلاءايلا (ىنك) ملا ج بحامدو
 بحاص)ن وكت (دوب)تالابخ(س'الابخإطرشلاةادا( رك) 3 لايخلا نم(لايخزا) دووم
 بسان:ناللاجت اذ هتالابخ تناكنا هتالابخ سنا نالا نعم يىنهلا)لاحتاذ(لاجح

 0 ,ةئيفاثيسناو ةنسف اح نانلابلات ا ارمتأت ن ماهر
 (رو) جىتت ازاععترمجهدرادك ىو ىتخادا+شنالابخرو» قوش
 .ةردصللءايلا(ىش خانزمتالامخ (شتالابخ) طرشلاْ ا دارو ف طعللو اولا نافرك او
 ىئةاظفل هيلع تاخدعر اشم زعفدزادك (دزا ادكك) ةنسحربغ ىنعجيقيلا اداة ملكلا ىلع
 تكدر (ىنعلا) رانلانم(ىشت [ا )ومنا لبنت )نآلا بوذي أ لاس هنرص>
 |ىت- راثلا نم عدلا بوذيام ردم ن مرتك 1ك نو السريع ائيش عي هنال بخ ناسنالا
 1 ارب و رفصإة ماس فراك فاو مق لن كساو ةلود بخ [ناكر اذا

 « ارك مدزكورام ناسرداط ىوشم ]وذي وللا هرسهللا سف عرش ةرماظا
 طرشاةادا (رك )برغعلا(مدزكو) < بلا(َرام]عسَوَؤ (تابسرد) يادخدرا

 تالا مول 30 ناش ىو ار تا“ ا[ اترع تالايخا)تنا(ان)
 كاك ىلاعتهنباناكنا ( ىنملا]ىلامثهللا كك( ادخ دراد) الملا
 .امملاوت امدللا نيب جالملات الاخ

 (دونسنوم) كل ىم<(ارترم) 4 دو ساومأر رم مدزاتصصو
 سافل «ايوكتإ 0 ) كاابخ يخ (تلابخ) / ةظناموةسنؤمنوكن
 !براةعلاوتايحلا نوكت(ىنعلا)



 شي طبق دل ارئاسف ةيب ول ارامخ ىرسيف حراوجلا ىلع ىفو يس[
 ,<سندبل ا ىلوو اتارغتسا باقل ف ث دحأو
 لهأ كله لاو نأ لوخ لإيصال ىراد

 .أدن

 دوشع تاو مدقتلاو با ذهلل تسمى ىتن هع نان ىلا ى 95 2
 اقفميلا تحرخ تصف هيلع شوشأ مورا لا تلعن دفمركلاو دونما لهأ

 تنأن بهذا4 تاققرابملا كلا لع ضرءلاوراثلا فاضي نممانوأ لاق ة-حرابلاسع
 اارحأ ارجأ ىل ناك دق ى د بساي لاقو قف ىلا هلا دحولرح
 . .يلاتفتد لان مهحرلل نب“ هش الم |ام_هدج أ ىنعا

 نبأ ىرآلل بيجو ىلءااهج رخمم "قار رالاب
 ]تسد |سيب جرف تالا يخناك تسد وخ
 3 اا .*شوخ) لابملا
 5 ١1م امتنأ :أجرغلاتالايخوأ اوما بقجرغلالأ
 رفلاثلاذتالايخوأ مادقتنأ هالايخ جرغلاذلاذناهتلعواواجر اس فيطالا بربمحلا
 0 "رم ناكو لو ربسصلا هحو رميا ٍس دلوني باك دل ارب با اايوعتمو مادة ثنأ
 +سالج لابضف مادقثتا مغلا نم صالملا تالابخ توك ةمج مول ةةبطالاتالابللا
 ايلا شيب ناك اداامأو ةيسسرانلا'ءابلاب شيب ناك اذا اذه ةولح هربسةرأ امري بعت مغلا نم
 مغلانمصالاا تالابخ الا اولحر اس فرطالا لايحنا نري صايل هلا نوكيف هم .رعلا
 ريح ززر قدي منام فم ه رعتردكاياردأ جفا » ىوت» تبفرشاز
 ذلاىأ اريهقلا ف (ريمشرد) نامالانسقأي (تاعازدلا ) جرغلاالاذ (جرفتا)
 (رعززو)" برقا مدع (ىديس ان نسال فه (نامافعض) رهلافاو

 الا نمأي ج رفالا نرطاقاو ريهشلا (ىنعلا) نطرلاعبجو ودو محن ىأ
 تبا اذا يذلا ءذهنا دنز و ىوت هناا ىلا ىني ءاعمالا ؤءادوريحزوءاجرلا مدعتامالا
 .ةوال كج حاو رثسالارةف ةرعملارعسب اهتاشءلمتو ةركسلا ارمسع عمنا لوي



 م0

 بادالاةباعر ةدهاتملا بصنو ب هولا اعف ةدهاشلل ب سنا بكذ !ملاعف ده امجلا نم
 باطقالو برلارمسغ ىلا ثقلت الة مهل !ىلاع نكب غران بهرلاو :دهاشملا تةوثلب ردملاو
 حرالا لاذ أ ةلمهملا املا حرخن مسنلا ضعن ف ولكل !تدحو هتدحواذات براانمالا
 مهباصأ اذانيذلا نب رباصلارشب وىلاهت وغير اشي تسسالاونامالا نمىنأب رو رسلاو
 ,رباسلا ىف ةوبامناىلاعت وتو ةبيصم'
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 (دكرس) د وقلب( هاس) تاسوالانعبملا (نامزابس) م ةذامالةربسالبح
 نامعالانمم أر جانل اوهو ءالكل ادع ربصلا(ىنعلا) سأرلا» الك ىارسمالكهريدمت
 ةرع ىذه اربسلا نا ءرسب هه انس فان داغأ ( بنت نامي الف ةربصال نمّسيح-
 لايت باوه ليقو ىولبلالا نم ىوكسسعشلا الرتوه ليقو ارللاعرتربصلا
 سأرلاجاتناممالا نمد ع ةنسلاو باكا ماكحا ىلع تابثلا ليو تابثلاو اضرلاب ءالسبلا
 دسجلا نم سأرلا زن ن امال نمريصلا هئعمهل يضر ىلم لوقو سأرلا جاكرب دال داسعالاو
 ال نمل سو هلع هن | ىلج لوسي رلا لاق ةيئيل(يينه نشوبدامبالا سأ, أررمصلا مالا هبلع لاو
 سار حاتنامالاو ناسعا هلزيسس هل ىذه اهنا [في. ١ ظنا نم لعق لنا الف هلربص
 ٠و دارت نام شا دحرب مغ تفك وف ىو ةوب ثيدحلا | ذهريسفت ىف عرش بصل
 لكن (ركرع) ن امج هطسوم (دادنانجا ]بل نجا دعبل جرب
 هةربصأل نم لسو ءيلع هللا ىف لوسرلا لاق (ىنلا) عبطوتاد4 نكي (ماعدشان) نأ
 |نكي. مىذفاوهاناعاىلامتهتامطء ىذا ىأ نامي اال
 سو يناثلا مزاللاناانداقأ (هيبت) ناعالا لاك

 وا
 قيد هاثلاذر (نكو) هرفك_لاوخ(تسوارغك ل ايخ) كنب
 (ىنلا)قيدسصلا دع ىل(تسود مةجرد) ناسالا لاخذ



 اققنفل

 هتحابقلايخ دوجوم كثي عف نا اهبقو ةبحىريْ يع فوه ىذقلا نا هذلتو ادع بيسو
 ةبسلل ب سوهودوحوم ةفرعم او ناعالا ل ايخ هنبعىف نأ علم ب دصلا نيعيفلاذو ءرغكو
 ذدحاو ئثنوكينا نكم هناءريس هللا ثسدقانداما(هيسنت)أ

 مالا هيلم هلوة ىلار طن اضلاو. ةدسل ار تاريشلل بسلا ملا نا ليت نمر ةيحرلاملا
 كلذ كك اضتقاامو هم ى ع سالئر ظن لماكلا لاصلاءنان حلالا لجرلل حاصلا لاملا معن
 |عاطتساو هريس مدع ليذغو حاكدلاو لهأتلا طو رشدبف ترخوتنانمرايتخا كري وتقولا
 بالانو ىنمس يلف تس نع بغر نمو ينس حاكسنلا هسه ثم قح ىف لات لوسرلا كاف ئاذ
 هنانجو زتيلف:ءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلارسشهماي لامف نابشلارشعم لسو هياط للا ىف
 لك الريس أل اك ١ نهر ءابو 4 نافموصلاب هيلعف عطس ل نموجرشلل نصح رصبلل ضغا
 هرضنإل كلذ نممللا هظفح نمو ةوبشلا ناتونل بيسااف ةسيناعسملا تاذاللاو برشلاو
 ةردقلا عم امملا نع امهفناارصح مالا !املع يانديسو ىسيعان ديسك ةبوزعلا
 ,نياسلا نمابننولرو محو !دسو لومي يمان ديس حدمىتحا
 : .21لم هلا قئاواق قاط لا ديزي ف الز بق غال ةنوةمألا هذه
 علمت غاباماناو لاجرللالا لصنالا: ارملة جالت ارغل | ضعبل لبقو ىف تال
 لس او ىل اهتهنلا ىلا لوسولا نع عاطمتآلا تلت < فاما ده لم مناف يوزتأ فيك لاجرلا
 قام اامفو أنا هو ةبا”مسو يلعن ل نَوَسَلا همر ذ> ىتلا ةنتملا فوخا ذه
 هلي نيردأك »ف ىوم هحورهنا سدفر رغب ىعملا ذهلوءانل اوقتاف* افا اةنتفىدسب
 هك نيردنا ك«ريدمت(نيرلك ) تنكر ودا ىهامءأك و« تس لعو دره صدت
 أودره)دحاولاص غلا (صختدب) اذه ىأةراشا مسا نباو ةيفرظلاّةاداردناو نايبال

 نع ةيانك توها والم دلامما (ىهلم) اند (ءاك )دوو م(تسهإ) عقلا نملك (ل
 تش ضعي فر( تش ىفاكو) دحاولا صضُلا ىلا جار(وأ رنوكي(دشاب) ةرئاسورلا بلغ
 نيلعف دحاولا صضشللا ذهى نال (ىندملا) هسفن ةينارذكن مذباك ةرانسلااو ةكبشلا مج
 اذه لمت نانرملاو ناميالا ىلع هحو رو نارفكتا ىلو هسغن نوكدت نا نكمي ا هدو نيدوجو+
 ةعيبطلا ةكيشصوبح ةبناسضنلاةبلغب اضعدو ةقيقملارهجامل-ةئاسو رلا بلغ نوكب اضعد
 ىوتثيرشي امر ةههنلا قالخ الا نم محو ةديملا قالخالا نم بصح نا ف لك ين
 مدس فمن ) عريس ىردأص حد ع هك شيعت هسا و
 تركي رح الادقصتر اسوم نركب هفسن (ىنملا) ىموحمهفصنو (ريك شيمن) انمؤمنركي |

 فرط ررظا انه دصأ لكل نا معرب رخل ا هذصنو صرح اب قأب هذصنوابسرح



 تنادزيتنك ىونثم اذه ىنعدهش وأهلا ليت ءقاطل فرطاترظن ناواهت ددرمسةحابق

 رفاكمكستمو لافت نمؤثم مكستخ مك, لاق (ىنلا] «نمكريكرفك كسا نسم مك
 عجم تادرفملا نم (مكملخ ىذااوه) نباغتلاةر وسوف ىلاعت فلا لاق قع ىو كم ىأ

 مكك) 0

 دحولا ةيفءأيلا 2 7 ديس 3
 0 ةرغبلا ىلا عج

,2 
 م ةرقبلا ناهتمانط الود ريكو تييعتلالا نهى رب نملك (ىنملا] بلطي وا
 :ىري نب لك كلذك اهئارت السي دتكيرط الل ف سنلا الاذكري نملك

 :مآلا
 يلا هيلم فرب لملونرالاتانباشالاو 2

 ةبْو رنم اباجف مهد ح ناكفلامحلاو نسا نم هيف امعمناويحلا لم هنوخا نيع ىف

 بوقعي نبع ىف مالا هيلع ناعما لرفغتانأ اءاولقءردقاولعو هتغيغسلو أرامل مث هتغيتح
 قصامدجو عرفمشح « ديدتشزارد م هبلاخزا» ىونم ر وملاك مال تادياع

 ث) اهبف» 1 (ديدتشن)4(ارورم) جفت لابخلا نم (ديلابخنا) < 1
 نيبعلا (يلدأمثجو) ةنطابلا ني-ءلاع رفاهيأ ةرهاظلانيسعلا اهبدارملاو ع رفلا
 ادنبمرسأ ماج عا رمل صان لقد ظل نا لعأو ةبئاغ(دب دانإ لصالا ىلا ءوسنملا
 اريغهلا عرفلا مح ىأ ارك يذلا لابذلا نم(ىدعملا) تسديدياناهري دقت هربخ ديدن هوقو

 جيفلا ايلا ةوهاظلا نيعلالوقي هناك ةريشاءريغقبت اعل صالا ىلإ ةبوكتملا نيعلاو نسح
 انكتمأ ىونثم كلذةلعو ةبْناع لصألا ىلا ير فلا نعلا نوك ةلاحاهبت لاثلافسوتأر



 رظاظا نع (رهاظمشح) .) «نادبنياددركب دايبناهحره « تادمثحدآ ةياسرهاللا
 (ددركم) نملاكلت آرام لك (دتببتآهحر ره نعلا كلن ملا ألا (ناذمشج نا ةياس)
 نا دب)هرهاظتا نيعلاهد_ه(نيا) رودتو عسجرت

 ا ظل نمر أر هظب
 ءدعنإلا عج ةيفيقم ا نيعلاكالت أر املك تاملعاو نب

 1نيعهنأر انسح ةقيقملا ىف ئشناك اذاالئمفرتعت درع ةرهلطظلا نيعلا
 !ضارغالاو دا نم لص للا ميوغلا لايملا ةطساوب :رهاذلا !نيعلا نكسلو

 ناكاذا ةتمليلاتعلا نارام لا ةرسهاظل نيا .-رئلابخلاوهو ضرعلالازاذاف ابق
 (ىاكسف) يي ناكدنا اشكمو دابر ناك »نبا «تاكم الردون زص | فاكموتؤ ىوتشما ذك الا
 ناك دلا هءأه (ناكدنبا) ناكم الو (ناكءالرد)كإ ما( نر س1) ناكملا ىلا بو مدينا
 الد رابتعاب تن أ كلاسابف (ىنعمل )شاك از( ناكدنآ) متفا (امكو)امطرا(دخر)
 لع متلو رشنأ ناكنالو كاس لك اوابتعطو انا هذه ءناكتسص ىلا بوم
 أ وهو ناكمل اا ذه ىف -اوح ناكد طبر اقتتال لا ىل باق توسانلا ماع ىلا توكسلملا

 تاعاطلا ردي ةسينام+ 1 بهز ةينكتنانمألَف ىه ىتاح ورلا ناكد فاو اينافلا
 ًاريذزير كمت وج سد ط ىونشم توكذملاماعىارذاسا موةيناسو للا ةيت سيف تاشانرلاو
 تاهجلا ىلا برهتال(زيركمت وح شش) ب تام تسدامهرد سو تسرد سس و تاهجرد
 ناكل اممسا ءارئاو لادا متفبهرد( تسرد سس شتا اهلا ىف(تاسوجرد)هنال(ازب )تسلا
 لافت ةاعتساوهف نس ىلا «ئئانا طمتر قيمه هطسوأو يلام ءانرط نوكيا درطلاو

 (هردششو) ةلرتستملا سم ا عمةرهاظلا سدحلا ساوملا ىهو ساو ةئسىأ ترد شيش
 برج ال(ىعلا )ةكل جت مو ةةيم مالا ةبقاع (تامشسنام) ةتلاقرطلاو نكامالا النو

 ةئيمةتسبلا ساوحلا ىه قر ٌءدسااو قرط ةدسةتساا تاهاا ىف اللا تاسوطا ىلا

 معيم>ورمتلاس دنع رشا دلو دعل اي رطوف!مئاتفالا اهم ص الفلا نكجالذكلهتمو
 +اكسيدسافلا نما امواين لا ناكدابناو ت !!تاهملا نم برنهلا وب رطل السلا

 تاجاحلا يضاف ىماقلاو ايندللانا در راي دارأو سلظلا نمىغافلا ىلا نا دْيزلا قاخ ةباكَش
 ,سلفتسدزأ يمي زيكو شيب تاي ,زه تدرك تبا اك لام ناطيا اوه سامألاو
 ليكرا ىوسم سلا ..ىشاقلا ليكو ماد :نادبزلالهأ ةراكش ناس اذه



 ااقذنا

 الاردا) شاملا ليكول (ىضاتليكواب) هي دندمآتبكشردناديززها م دنملاردائنأ
 امد) نادنزلا قلخ (نادنزل هال ىغامأ اةغسوأ ردكولل :ةسال ماو لاردالا باص (دنم
 مونلا بحاص شاملا ليكول نيك امارنأ كادنزلا نلخ(ىنعلا)ةءاكشالاونأ دندمآت ياكش
 نوددرمنيزامرأز رب ىضاشبام مالك ىوتثم هبئانىألاردالاو
 هسوأ نآلا(نونكر) ىشا.ةلل(ىشاميانمالس (اممالس) نابت ةسيرع اتاكلارسكت( < )
 هدعب (زاب) نآلا ا هانم .نوتكورك ذمدر ةمرشام مأو هداسم «ابلا مشب ريتاف
 (ىاعملا) «ىنفالجرلا (نودحم) اذهنم (نيزإانرملاةيدكت(براز رت( وك )

 || لسجرلا اذه نمانرطاخري دحسعت_ةروطاولا
 تساوت ل _بظوزانووإب « رفسسو ادام ا ةزنيردك » ىوتشم» ىفدلا ساقلاثييقنا
 بالا مجاسهلا(زانوراب) وه قن( وادنام) نأ دزلااذ هيف (نادززيردك) مرشو
 قينا ديزل اذه سلفةلاذلاذنان(ىمعملا)اربثك لاكالا (تسراوخ هبط) بدالاةلثوأ
 (ةسيدتت) مهلاريشمو موءاعطلالك !نادتزلالمأ ماعم ىءاجحاهل والو لوي الار قسم

 وقيم لعاب + |ي هلااذكم اينما تا. ء هللا ائسسدم اندامأ
 لاومالا ىف مهلاكراشمو 5 و .نيرظنملا نملنا
 9 ال ىونشم اولافو ىلا أي ساكدالوالاو

ٍِ 

 ةوعدريغ نم هدأ ةلةو هتحاقو نم بابذلا لثم ماعطلك رض (ىنعملا) مالم نمو
 .يضدو اسفئ انالانا ديزولخ قراغيالناطيشل !لاحاذ هو مال_مالونذاالو
 عدو سك تشتمل تسميهوايبإ» ىوتم كاذ لم مدقب و مولاعأ
 تصئشمنا)وكيالوال -أ دجوبال/تصيد)هءادق ( وا شيب ) سب ندي سس |
 لوقت ث نكن اىأ سلفم ا ىف اعمجار ريمخنيكل اولوفئاه انعم ىوك (شاي رك) طرشلا ةانايكا) نش (رورش) لمني شك مسالا فيظقلا عي ةيرعلا قاكلا أ (رك) انديتس ماما وأ ماعطلا ىنع جمالا مط تولة قوات يتسم( سك"
 ناطي-كلا م تذهسا ا ماكل وة هناك مها تبا دئاز تاكا فكي تلق ناوالصا هيضكيال ها ينعم ئ الكا سيفن نيتسس ماعطمدنع_(ىملا) كب ىعم د رعلاءابلا تغب( س) سافال
 ديرو وةمقأ ديال ارنا ديزد م ىوتنم !-أرايثدلا الرتب اا صالقتارس ديالو عبجوب
 ةددحولل ةزمولا(ةمغل قبال (دياين)تادّيزلا لجرل (ارذاديزدمص) داش هلي
 مخي(باثك )ةي> ةئامج(هيحد بز قأيناوىعم طرشلا نادارك اوءريدمت( رو ةوقلكأ

 ةمعط 5 1



 ثا تعفو ريغ بح اص نمثنأ ناو ةمقل نادنزلا لسحر ليف أبل( ىندللا)امامل (ةمعط)
 كن اش دفع « ولك خ نود ثآدبآى بي ناءزردو ىوننم ةوشبنوه مم هباو>وةمعم ليج

 دعت د5 شيب لتفولا لاذ ىف (نامزررد) ولك انفك ادخ
 ذ اومامطلاوح نم ةيانكسص للملا يفهج الاذا
 | ينعملا) اولك ىلا عتهّلا لوق(ولك اننغك اذسخم)
 14 تلثتافاوب راو اراك ىلاعت هللا لاقل وتم
 ىلاعت هللا نم 4ل سوو ةولخ وأ ءاحلصلاروضح ىف هنوكل لاس لادن ءرهظاذا لوب

 ةتدابع بهي و مسقنى رف هر دس ف4 سوسورو روفلا ىلع ناطيستلا هينأب ةمعنو ضيف
 يدان“ نالوم طن هدا دداد سدس طق نيشح نإ زو ىوتنم ءاغج هتمعت بهالسثلا

 لدعلاءانعم ناكر داد(دادداذ)ني'س تال طق (لاسءس طق )اذه لث هنمإ| نجني
 دادش روج مَن ةبسح ةْض-أ ىلو طعأ

 ىلاانالوملطمدأو مولل نأ (دابه دس ب دباانالومرهل) تيغتستو عرس هشنءر وس نيم ىأ دادأ
 مهلا ند أنامالا نامالا نيتسن الث طسيعكونجىذلا ا د هلثم نم (ىنمملا) بمئات سم دا,ناندبالا

 قئوزمد هفيظوايب» شيموك تادؤر اتت دينؤلب إف ىونشم هرمع لطا ىأ دبالا ىلا نالت لم
 (شيمراكت أ )بهذي: (دوراث) .ناديزلانساكأ (نادنز رز دي درتةاد'(اب) يي شبام
 (ىنعملا )هل ةمدل(شدا هم فا)يفةو رم( قرفة فيظؤمطم اوأ (هدءغيظواب ) سوما كلاذ
 ىوئثم ريغلا ماعط الرتب واولك أيل لو طعاوأ نا دئرلا نم صوءامللا لاذ بهي ىتحاي
 ءادث ةادآ (ىا) يتاغتلاثاغتسماودداد لا مهو رول ذم وحول كا
 ىأ(ثانا مهو روك ذمه) رض ارم ذم (شوخوتز) كلذريغوأ لبر هريدقت فرد ىداثملاو
 تنأن ءاي(ىعلا)ددملاددالانددماىأةلادع انطع (هدداد) مهئاناو مهروك ذايندلا قلخ

 ا يعني اطل ليصل( طاوذحاو (نيدي
 ادرغادرفو ا د>اوا داو مهتباكش ىضاغ| لاونا دنزلا لها ةباكش4 ررغي

 تابءازا درك صم سه سبب هينا دنززا وضاتارو ادئاو> وف وتتم سلغملا كلاذورم
 (سبر هرو ذل ( شبيب هنا دنزلا م (تا دنززا)ىضاغتل اداعد(ىضاقارو دناوخ) عك شي بوح
 نم سلفا يذاسغلااءد (ىنعما[هنابعا نم( شيوخ نايعازا) صفت (درك ص ضن )دعب
 نسيب تبان ت ش5 قو ىوتئم هلام نو هايعا نمعمثع تالا صمت" هروضح ىلا نا نزلا



 (نك )ةياكسشلا نمىنا اءورا(دن دومن)ناجلل(ك) )هوكشئذلاعسبج (همهدك ) ىشاقلا

 اذ ف ثدث(ىهللا)ن ا دنزلا زها هثمد#رلاو ناوبلسا نم عيطتلا 4سا(هءر) لاذ
 هش ثنو ةعاملا كلن ةياكشلان مهو راا ل هوك ىذملا عج

 تفك ) « وش سيرخلب رهدرم ءاخ وس و ورنا دنززابخ ىضاقتفك » ىوتتن
 توبلافرهل(هنامن ىوس) بهذا (ورب)نادنزلا نم(نا دنززا) مت( زمخ) ىماسقل ا لاق (ىشاق
 مسلخ الى شاغل لاف|ىنهلا) هيف نك (وششيوخ) دعب نب ىذلا عمم (ثي رءدمم)

 نامرناخ فك » ىونثم لانه نكودع.كل قس ىذلا تببلا فرطل نا دنزلا نميهذاو
 |ىبب(نماموناغ) لاق (تفكإ ( ب تسننا دنزإ .رئاكو ميه » ثتستتاسانم

 6 .) رفاكلا ل ثم( رفاكوسحه )كن _>او لو اطع(تس:ناسسا) ىكتلمو
 !كناساوه ىلموى دب ىشاملل سافاا لاق (ىنءلا) كنادنزوتنح

 .يطعا نان ثلث اطعرمغ هيلا ىو لا
 ادرك 8 ىونُمم رمخسلا عماجلا واذ حسسر فتك[ ةثحو نثؤملا نس اين فا عالسااهيلعلاق

 نم (متامنزز) طرشلاءادا ( رك ) يدكو يد وردز م مريم دوعن « درب ونوارغ
 انا(يّدب هيد نم) تومأ (مربمإنا(دوح) درطلا.(در] هديت نأ (وتىفارإ انانادنزلا

 نمانا تومأ درلاو درطملا نا دنزلا نم فكرت تناك نأ (ىنكنا] هب ردصملل ءايلاورششل نم
 اريممو ىونثم لاقت يكل ا ىلء ىف ةردقالهالّدكلاو لاو كاوةمحزلاو ريس غتلا

 سلبا لشم (ىديلباو مجه] ميمارةلاموبل1قرظلا بر « مالسىاتقكيموح ىسلبا
 فاضملا فد ىلممالسا (مالسىأ) . لاقامل (تنكيموج) ىعاملا ةياك ءايلا
 قامت ءرلاقامسيلبالثملوفأ (ىنعلا) لدعل حر لبق نممالسلا نيعاي ةسغلابللوأ

 فران لانفارمالاةروسرئاوأ ىف ىاعث هظاربخ اي مايقلا موي لا فر
 ا راظنالا اذبه نوكيل نب رظنملا نمةللنا لاق هلام «بح

 ادنز

 مويدفلا ني رسظنلا نم لن الات نوثعبي موج لا فر
 اراطتنالالأسو ب رامداك ةرافشلاه-ةةىلارصل» درطو ,داعنانأ ةراشا_ (مولعلاثقولا
 نردناك » ىوشم سبملالاقرهتي وبربهأسءركل ءاجأوزواغشدادزيل ثعبل مويدلا

 ىنال (ايندنادنزني ردك ) م5 ىدرشك داز وعندك ان « مثوخ نمايندنأ هذ:
 داك ان) متادلا روبخلاو روضحلا ىفانا (مثوخ نم) ايندلا تا دن ف
 دالوأ لئثا تح متا هفاروضملا ىف ينل تدنن ونال (ىئءلا) ردفا(مثك) قدعلادالال



 ل ثئاوغابىأىتي وغأ امف لاق هتعىلاعت هاربخ 15 ءاوغالاب مالا هلع مداوهو يؤ دع
 كيلا لسوملا قب نيرطلالمىأمةتسلا طا د؟ىنبكأ مهد نالباو جد مل ابلاو
 مهعتمأق ةهجلك :نمىأ ميلث ابعث نعو مهنامعأ نعو مهفلش نمو مسهيدأ نين نم مهي الش
 ةمحرنيب و دبعلا نب لوح الثل مسوقوف نم أي نأ عسيطتسي الو سابع نب لاقكو أسس نم
 ٍِس در لاق ةرفعا قو فارعالا ىف نيل الح ىمهتنا ( ني رك اش مهرثك أد فالو)ىلاعت
 قووينمؤلاىأ نيسلخلا مهما .ايءالا نيعجأ مهني وغالو ىماعملا ضرالا ىف م-هلونب رثال
 ىونشم يل الج ىسّتنا ينمؤلا ىأ ديصلخلا ممثل هابعالا نيعجأ هي وهال نزعل لاق ص

 توغ)ل (ادوأ) نملك (كره) «ةويفانهردازكارب زار 6 دو: اماثوناروأ كره
 لجل( اونا هك كج نونه سمرا تالا بون دوق
 رد ملا ن دوب نم مش منيعضولا ىف دوب رزيخ هل ىأ ةدحولل“ .ايلا(دوب ان) في رطلاداز( هردازن)

 تامبالا توثوأ تاسجالا ىلا بوسنم تود لناكن ملكا (ىنعاا) ذاكو دج م انعم ىماملاةغيسا

 قاميشزادنراران « وبري دوركم# منسم ىوتم زيخ قي رطل اداز زجانمةلو
 (دنرآران)ةيحاباضعر(وبربكو) ركداباشعب ( ركم ك) هادخآ( انس ) م وبرغ
 تيوسنلاوهوةمسعلانب_ةلارسكحه (وب رغ):مادنلانم (ىفاميشيرا) اونأيىتحا
 هستما دن نم تحليلا اضعنو رك, اشم دسار ملل كبلاو
 اوةضناب رلاوزكابهلاودعأظلا,صولملاوأ ةءاطلا نامعالا توقيدارملا
 ةياكشلا ت عسل صل ورك تلا ىلإ رط نع هده أ لوب ناك حاملا لمعلا
 (ىشب دردراضس (ك) يتاشديد مد لاو بليك « تاشديد-:مأ ىثي وردب
 ف لامر فازبك ) مهديدهت(تاتشسي 3م لعفا منك 5( ةيردمللءايلاو رققلاب

 ةنالاورقذلاب مهدّدهاو مهنوخااضعب (ىنعملا) منبع (ناشديد) طرا (مدنب) لامملاو

 كلذلاولي < .|ىفلافشاو فلزلا نب زاىأ بوح ا لاغو فلزي مسخيعا طب رااضعنو
 7 هللا رم فدارأو“ا كلاب سابو رثقااوك دهيناطيشلا ىامتثاات هباوطبتري و

 تسهدكناو « تس تأ دنزنب ردنا توفل ىوتثم لاقر كالسلا
 دب وتلا ةوقلاىأ ىفاما ةطسن فونامالا وق (ناهاتوق) م

 دوجوم (تسه) لاذو (هكماو) ليلق(تسك )نا دنزلا اذه (تاديز رد)ن ان الا ىلا

 اذهديرثوتلزارلاو» اوبارطشالا فىأ( .خرد) باكا اذهدسقنم (ثاسنبا دسقز
 تاجالا ىلا بولا ةرقلاوأ تامالا# (ىنعملا) تسمهرد ةؤسن ىفو تست حزخطسأ ىفام
 ةلزازو م-مارطشا نم“ ىلِصلا ىف دوحوملا ١ لاذو ليلقايتدلا نا ديزوهونادنزلا اذ -ه ىف

 هلال ضفنالمهل ةحزوأ بارطضاىأ نول باكلا ناطي كلا اذهدصق نم مسهدوجو



 هللاردح اذهلو بلكل اسهل

 ىأ (ناطبشلاتاوطخاوعبتتالاوم" ل
 عيفلاىأ (ءاشسملايمأب) عينملاىأ (هناةناطبشلاتاوطخ عستبنمو) هئييزتق

 ملقا ةيسعلاايبأ (مكنمك متحرر مكين هنا لالا ماب ترتأركتلاو)
 ملفا .هللاو) هتمةيوتلا بنالااذه نمرهطو مسام ىأ (ادبأ د نم) كلفالا نم

 هوموصو زازا ىوم نلالج ىهتلامتد_هف وام
 /مغ

 هرس هللاتست فهن اك« دحاو سفن ةدحاوةلجؤدملا كاذب بهذترع وشخو عوضخ
 حلاصلا لح ر لل تاعاطلاو تا دابعلا (عاونأو ذاك لاو هج اوةال_ هلاوعوصلا نم لوبي .زدعلا
 ناطر كاركم بهذ وليزتتامعاةوقو قاسو رءاذ هو ثول هع دهارلا صام ا دباعلا
 مدساإإل ىونثم لوقا ذهلوةذاعتسالاو للذتل يالا نوكت الو هوصتودحاو تك نيعللا
 ةقاضاو اعتق جار هناطيش ظل ىريعضلا يهتايغط نم اكلهدت ه هاطبش نممتا
 هحو رهط سّدق هناكناطيشلا ىلا عمجارمن ايكو رمجشلاو هتلاقولخم هنوكل ناطيكللرمعشلا
 تسلا قيرطلا نماوجرخ سانلا نماريثكن ال ناطسشلا نايغل نماكاه ىيغفلا ىلع لوب
 ردوتكسكي# ىرخم ناطيشلا نالىلام:هنلانط بسس نم هتانذعت بن هئاوغاومركمي
 باكرهاظا وأ باكرهتسككي)جةوط2 واوا تاوكو ر »هكزه ه دو يستارازه
 عبت نم لكىأ هبف بهذ نملك (تفرىو رد هكر ه) فولا ف بهذير(دو ريم نارازهردو)
 وهرب ب( دوش وأو أ)مدلا ىرجته ثم ىرجو «دوجو ىف ناطيشلا بهذ نملكوأ تاطيسشلا

 فولاف بهذي وباكرهاظلا فناطرثلا (ىعملا) لا ذوههانعمدوشىنآرا ةض-ن قووه
 !مالسلا هيلع لاتاكوهو هرم سي ن اطيشلا عبت ىنعج ناطيشلا هين بهذ نملكو
 هريس انسّدف انالومةرضح ل وميف شطعلاو ع وما. ءارج او فيضف مالا ىرحم مدكن با نم
 1 ..بوبرو ردنا تشك تاهيوبد» تورو تنم تس >3 ىوتتم ىلعالا
 تالعا (تسوردوكناد) قحلاةدابع نع درو أل دعب ا نملك (دركت درس هكره]
 هدلجف ([تسوبرزردنا) ناطيشلا تا (تشثك ناهي وبد) هيقكانهناطي_كا
 ةروس ف ناطشهناو هيفناطيشلا كلانا ملعا ىلاعتهتلاةدابع نع الدس |نملك (ىنعملا)
 ارثك أر رضو ل_ذيوهنءاوغالا | ناتو هر وصوم دلج تحت ناطبشلا ىئتخا ىأن اسن ا
 سنالاةلررتاذات سنالا نمنايسنالاو ناسث | ةروصيف ناطبشنالناطيسشلار رض نم
 جيجا



 اةذقلا

 ةروصلا نيط ايش نمراملارذنلات اناسنا هسفن ناطيشل !لالضا نم نوهأ كم ناسنا لالشاف
 .(تروصدبابت)نيلت ادا (ثوح) لور تاخر داك «لايخرددب تروس دباين وحال وشم معاوةسوسوناطيشلاروضوةهفاشم هررش نا
 ةيتدتل !ةانثملا«ايلاب ةضسن ونا اىلاعجار رتلسمهنق ةرةروص سعت لهأثعم
 بسر تح (دناثك ن)لايغلا أي لاخر ددبا)اهب رهظيلوةروسب تأ لءانمستوكيف
 ىدآلا نم دسحت لال ناطيكاءنا لوفي هحورمتنا سدت هنأك لايش تأيولامل هناوألابشلان أي ةروسدجبرلالعنا (ىنملا) لابولاف (لابورد) كلايخنم (ثلابخزا)
 © ناد ى اور جرت لابخك لو قوتشم لابولاوةوهشلا ىلا نسب هسبلابخوهركم بص هنا تح كلسوسوو كابل تأباهدسب كلضيلا_ مر هظي ة روس تاي اناطتستلاناوأ كل سوسوو كلايلن أب لشي وهيفل خدي ةروصلا ناطيث دج لاذ ىأ اهبرو هنية رو
 تعش لخادتيبلا انهو ضهن ىنءجفاكتلا عنب انك تامماع ىاكو ملعلابخك
 حرشل اوجرشتل الامل اضع كبح و (ىنلا) ناكدلا لا رف اش عبو (تاكدىهاكو) هجرفلا لايمت (هحرفلابخ) اضع يصبو لومي هناك قباسلا ثيبلا فدناثك ان ظذلعومنم
 اشس و ةفرعملاو لعلا لأي طئاضمي و بيكل اولالاوناكسصدلا لايلن اضعبو قوذلاو
 ًالاذذ (نايزردلا اهلوحال) اناافإل ؟قوحمأ, ( وك.ناه) تاي نيعزا كلب هناهن أتايززا « نايزردنااولوحالوكي ناقل كرتم لايملاود الوالاو بايسسالا لايك
 نيعزاهكل) ادرغنمن اللا نماهتمتالو(هل#1نايززا) اددعتم لوح الروغلا ىلعكامزلا
 نماملةتالواريسشكا ددعتم هللابالاةوقالو لوحال نوا مربغ نمروغلا ىلع ةعطاقلا الوم باب نع ةلضاا ةيناطيشلا لغاتشلا نامز فري عتأ(علا]ح ورلا نيعنماهلق لب (ناج
 هللا فيسو دسب> وتلا ىعةوقلاو وحلا دان سا نان ح ورلا نيعنم اهلق رب درغنم ناللا
 .:2 حورلا مماهلقاذا لب ريغالن ا لابا هيث أتمدعى عاوففتا ماظعلا عاملا نان عمنا للاب اهلومت تح نوكست الوهتسو ونمو هنو ناطبس تل ارمثأمعطت اغلا
 ار ةتالوءدحوتنأب كبروا ةؤماهائعمو اهظفلب يت ؟كناطر_كالناناهنح
 اذه كرلتسماتشا 8 , ذه دعبامو سافالاودا السهو ىهت ا كلرشأىذلاوهو *ىربهئمانأفىريغهيفالرشاوالمع لعنة لرسشلا نع «اكريشلا غانا المو لج هير نايك امل سو هيلعمتلا بصلات اذهلو

 لها لني تفك هب امماوارىسلفمىشاف تغكا ف
 ىتع واولا عتعباو (امئارإ) سالفالل (ارىساشم) ىذاقلا لات(ىمانتفك ( 4 تنادنز |
 أرظنا لاق( سبا تفك )دعب ىر ا ىنم؟:*ارالاوهو ندومتنم ةدحوملا نونلا امهياغو فلخ



 اقل

 سافل ىشاقلا لاق (ىدملا) دوه ىأ اوك ثا نادنزلا لها (اوك تن 3

 .ناكياتفك ظ ىوتم دوه كا نادرا لهأ ا ذهرظن هاج أك سالذارهملا

 (نوج) نيموم( دنشاب مهتم) مهلاق( ناشي تفك «نوخ دسك ىو هنري بخ ب نوح

 هتريصح ىثهياع تلخد بئاغو ذدمعمج ع راضءل هفةيم#لا فاك ارياكمدل

 زوغالم_ااونومتءنادنزلا لهأ سلغأل ى غافلا لاق (ىنعلا) امدنوكبب

 ضرغلا مد :داهشلا ىف طرشلاوثل نه دعبلا مهضرغناكفامداوكمو كنماوبر هاد هند مش

 يدثهدحىهارك لاا ضرغنيزو دنهراوان مهدنهاوخ يزاول ىوثم مهشرغو
 يعي ب تكلا ةداوثنوططعب ضرغلا اذه نمو صالخلا نويلطب نا دّرلا لها ثلنمو (ىنعلا)

 |رايدار مه « امدنتمك همكحم ل هأ لجو ىوتم اروزوا.ذكتودهدب ب لااذه نم

 هرابداىلعو ىأءالعتساةادارب (رايدارمه) نعغاولات (امداتشك ) اوك ش سالذارو

 عييج لات (ىنعلا) درو /اوك |هسالفا ىلءو ىأ س فلا ىلا عمجار ربه نمشلا (شسالفارو)

 ا ب دوهش - الا ىلعو هرايدا ىلع نحت ةمكسمملا لها

 هلاس(والاح) ىضاقلا لأس(ىضاقديسرب )نم لكي (ةزكره) وب سلغم نب زاتسدالوم
 ما ( وشد ) سلا اذه نم. بل !( سملفم ني مسير يالومان لات (الوم تك )سافلاىأ

 لسعاانالوماب لاتد فلا لاح لأس نملك ىضاغلا(ينعلا) ل اىأ أرك دس درغمرضاح

 سانلا عج دةعرتاو لاب تيث هسالفا ناللاوثلا اذه مغ رفا ئكم سلفملا اذه نمدتلا

 عج ىفةةدلاو ماتهالا اب رط كلان عرالااتأ رسب هلا انس ذفاندانأ (هيبت)

 نمأبالفنيبمل شم ناطب_ثلانا ملاعب لو هلع مدح الزل تمرد سي الوتر ومالا
 م شالة سن وثسأ سلم نبارهش درك شاهد بن ادرك س ىناق تشك وف ىونثم ةزكم

 (روضو )اولعفا (دينادركم] سل ! ىلا عمجار ريهش شاوي الهك ند كرم( شك )

 (ىهلا)لاشنلا انعم (ضالك) ريثكر ( سو) سلم اذه (تسا سام نياز دليلا فارطأ

 دئازلا كو ساغما ذهاولوةو سانلا ءودفأو دلبلا فارطاسلغلاكلاذباوةوط ىشافلا لاق

 (ىوك ) «ديتزاجرهتايعشسالثاليط «ديتزاريدانماررأ وك 9 ىرتشم فصولا
 لبطو(شسالذالبظ)ءررهثأ ىأءادنلااويرشا(دينزاجي دانم) هلحال(اروا) هلبلا نم ةلوملا

 هسالفاليطاو زضاو سانلااولعأواودان لالة لحم ل ىنهلا) زم لك فاجر ه) هسالفا

 و وديدشور 'سك جهل ىونشم هسالفاو 4 ح سانالرهظبل انامع لك ركىف

 الدو رف نيدلا(هيسن) دح السا( سكويه] جو فاروأ سا عهد هدن ضرخ

 ءانلا تم (وسن) لاذ (اروأ) دح السا (سكيجه) اضرف ىلع ال(دهدنضرم) 4( ودي)
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 0 احب)نوبرهب كل ثم(ونزادنزي رك ى)ىفاثلارطذلاىلا ةذو رسم ليلعتة اداعابشارمغ نم
 و (توخ



 ناهرملا ىف لاقأ اف طه: الو هندبالو هر
 .درآى رعد كرها ىوشم تاريعش عمرأ هنزو ل ءاعملا نا

 (نفباغبا) وع دب+نوأب (شدر [ىوءد) نءلك (هكره) تي نم درك مهاوح سنا دنز رشا
 بالا الاذه نمديزا هماع ىو دال توب ب ءقأي سلك علا زاد( نسدرك] بلطأأل(مهاوذخ)هنادنرلا(شنادنز) ديزا ءانعمةمرعلا"ابلارسكم(شيي) نفيانهىلا
 /ىزيج شن بن الكو دف" ه«تسادش تدانو' سالاا نم سبب ل ىوشنم_تادنزلا ىف هلهجانأ
 نيشلاو عانمتمهل سيل ىنه؟ةلااو تاو هننم ةيكرم تبن عام اوهالكش تسي الكهتسدب
 ديلا ىف (تسدب) دس يل ىأ ئئلاوهزيحوت دحولل ابلا(ىريج) سلفملا ىلا عمجارريسهم
 لئاملا نمو عاتم او دقنلا نمئن سلفا ألا ذدس سبلو تبان هسالفاىدنعو ىث دق (ىنعملا )
 !ةهىلاو هتصس لطي هسالفا توبث دعت مث هسالفا . سدت نوي دم ا دا ةيع رمشلا
 قدك 9 ىونثم ريش اها |ىلوالا نيةصح سالفالل نا نيب عرمشمم ىضاقلا فرط نم ناك ام
 0 ا 7 دونت زان دسيحردا
 تانبالدك ( وأ سالذاك )نوكي ىتح(دوبات)نوكبببسلا !ذذه نم (دويتاز) .ايندلا سمح
 | سيح ىف نوكيبدسلا ادهن متاسنإلا(ئبعملا) اشائريسي(دوتان) هسالفاوأ سالذاو
 فيلا ,ءصاخع ةءاطلاب لغتك دلال ناا ذهسد ارملاواشاث هسالفاربسي ىتد ايدل
 :م قلب وءالواملك كلي موديلا وكيف اها ذسع نمواهنا دنزن هواين هلا ة يلام
 هيلعز ودي الوهللا نامأ ىف نكي و اين دلا جن م خيش ا ىغاقد مدعيا ذهىلعف سالذالاو
 ىف مولع ب اسح الو اينالا قمهلعرحالآرَقوَط لوب ىف ازولاركموجأ ناكوادبأ سدملا

 ىوتم ةيناثلا ةسحلاو هر ةنايصو هضرفءادأ و هرس ظفحءايشأ ل الئرمفلا ف سووةرخآلا
 ناطيسشلا سالف (ار وبدءىسافم) 6م تارقرددرت ىدانم مه «امنا درياروبد* ىسلفال

 .«لازانتارق ىف (امنآرقرد) ىدان كل ذك (دركئدانم مه نمل اه(امنا
0 8 2 : 

 نا

 اتدوك 3 ىر رناس موهفمواس قلعتملاانن ارق هني وا
 عج ارريعشو او ناربلا هكنم رك نامادوسو تارشوااب عيذ# نطسدبو تس فهو
 هلعف سلف ءاليح بحاسناطيشلانا (ىلا)ة ليج ب حاصرادلا مب (اغد) تاطبشلاىلا
 قو ءارسشا او عس.بلا ىهوا ذوس هعملعسفتر هكر ثان الابا يبق هلوفو ثيبخ
 عبتب سو) هتبرتقرطىأ (تا ,طخاو بنت الاون ذلااهيأ ير وتلا :روسو ىلاعت
 الولو) اهعابتااع أ ,ركتذماو) عيبقلا ىأ(ءاشسفلاب ىمأب تملا ىا (هنانتاطيكلاتاوطخ
 عصام ى أ (ادبأ دحأ )كلف الا نس لها ةب معلا هيأ (مكتم وكام هتمحرو مكبل ءهللا لضخ
 هلي وة لوبعب بنذللا نم(ءاشي نم) رهطي(ىك بطلا نكلو) هنمتبوتلاب بنالا له نمرهطو



 مرو" هنا ماروا ى كرو ىوتمنل الج ىسهتنامثدصق هلام
 طرشلاةادارك او فطعالواولارك او مة (رو) *ى "ىدزا

 تساغم)للعتلايىأتوىأ فطعلا فرحرب دس: (ىروأ هناج)4(اروا) تنأريست(ىنك )
 بهذت(ىر) ىتم (ىك) تاطب-ثاىأهنم(ىوزا)ء دئام(هقرس) ساغموههريدقت ( ول
 للعتلاب هسعمتكرشل ادع: قانون اطيشلا كراش: ىأاكي رش ةلريصت تنكناو (ىنسملا)ذخأتو

 ىف كلةزملا برب اطخ عمستو ررضنتلبةدئاغلاب هاشم بهذي تم سلغموه هنا لءانردتعتو
 بيبسلا بيرم ةبتاسصم موتاعيذاةم مركسملاةياعو ةخأرلا لاكوتاسحالا هجو ىلع ةمايةلا موي

 ,ةصاصتخاوم هنن لأكل ناطيشلا او ديعب نا نم مهلجينأ
 اودي عتالتا ( رذتملاكمهمنيمرح لا بطاخوءايلوأ مدكىن ىعسواو او دع ءام-و نا

 قعبم اد قودحو (و ديعاناو) ةدادعلا دب( 2 ءمكلهنا)هوعبطت ال/ناطيثلا

 ١ (يفتسم) قيما مارسانه)
 درو ضاح ف ىونثم لات ةصقاا ىلا ةسحلا

 يعتاد دوجإلبرضح أ( دروآرشام) تورت
 0 د ءدرغحضام لعف تخورفو ترهطظىأ
 دلدرو ؟رشاح تدخورفا هنتق سا فسد هكسودل) يدهن هرك| ى ع هيد اقتريخأتوميدقت

 ىلصو العشا لوالا ى نعت تخورف نقال ةوك لَعَو (تعيورفاى مزم»
 .ا.ل(ك ) ىدرك لخفض <و للأب[ ىداكر تشا) ثامتشا

 .تدانا م :ظفل هراع تاخد بطحل ' عاب ىندع انه ضام لعف»
 وكوت 'ءهبطخ عار ناكىدركمل الح اورضحا ةئنفلا تاع .!اموا ةدمْعلا سافملا لعشا ام

 ةلسبحلا ليلقىدركلا(هراصي: درك ) مدركدا دانيكنديار كوم مهودرك دايرف ىدهراسيب
 (قكندب) لكوالو(ار لكوم م») تّو هو حاص(دركة ايرفإ) ريثك ىنعم ةيرعلاءابلا مني( ىس)

 ”الالثا امثال اسال ا ريت ىدركل ل1( ىنعملا] ءرساو ءحترف(دركد اش
 ادري شرتشا 9 ىواثم لي همالك ا وءعس لو مان لسع لف قئادو مهر دي لكوم اح رقو ىفسو
 ىلا عيجار ريمظلاو لج ( (شرتشار «تشادنئدو وا ناغفا بشان« تاج ماكاهزأ

 يح (بشبان) ىصغلا تنو رم ( تئاج ماكنهزا) هوذا ىأ هويهذا(دتدرب) ىدركسلا
 اودخأ ىلا عفن ل ىأ متن لي ل(تشادنىدوس) ىدركلا توس(وانا فا ليال
 0 لهتيو هنو »اسملا ىلا ىصضلا تقو نم ىدركلا لج
 لا ذ(نآ) لمجلا ىلع هوسلحا(تسشنيرتشرب) تاو درتشا ب رتشا بحس «تارك طق ارك طق
 لمخلا فلخ (رتشا نإ |لمحلا ب حاس (رتما ,)زيغتل اطسبتلا (نار ارك طق سلغلا
 اكس حا ودم كما تعضوداز علاجك ٠ ةلكعا |



 مورا

 لما بح اسوم ىلعزيقتلا طسْقااوهىذلا سلفا لاذاوسل-١(ىنعلا) ىر(ناود)
 نيف هديل ل زاسنالا ح ورلاىدركل ايداراو هلج عيضبال كل محلا فلخ

 اهندبوحتو لااا .ح ورلا ضن هيلعملجاو ناطيشلانراقمب هسومغبط

 ىوكن وك و وسفإ ثاهتبوسنن م دفتف مف .ءاعناك امىلاودرتو هعيضتالك

 عيبج ىفانايع هو رهو هوفر ع ىتح لح هاجت الح ىوافرملافرطةدلبلا قوضكرا (ىنعلا)

 شدب) 6 هك: سلك رد لج مدرصدر ٠.5 ءازابرهوماصره سيو ىوشنتدلبلا
 ىأ سانلا عمجم ءاهلا نوكسو يملا فاكلا تش تفيدك (كرازاب رهو)م اح لكما دخ( ماجر ه

 سلفملا لكشف (شلكشرد) سناناةج رع دج, مدركسس) سانق حل مادو
 لكمادقو (ىعملا) رظن ةيممملا فاكلا خفو ةبقوغلا ةدحولا نونلارسكي(هكن) هتثيهو

 هدول ىوتتم هتئبهو هلك ل نار ظنلا ولعت: دلبلا كل: قلخ عج سانلا عماحتمادقو ماسح

 عوف نم دحاو لكتودانب ة ريشعو نار زابوتاسورودرك و لو « تايزارادتلب زك ىداثم
 مهر عامسالاوربهشنلاةغاابم بل املا مش اوسأ» هناسلب ى داس مدكىنعاوأ نم

 افرع عميس هاد نك ءرافوب دنهوائ رو كو كيجاركنرفوبارعاو ماوراودركو كرت

 او ةيسنالا نيل: ءو موب ةواب نم ىلا مهحاسصنو مدلك ىنب

 اذه(نياتسلغم) م« زيشد يار وا سكره وا يضرك زيج عه درا دونات لغمإل

 ىطعن الوتح (اروا سك ده دئانإادبأ لم لىأ ائيشمل.ءالو(ب ِ

 مالعالا ةدئاقو ادبأ اشيش كلجالسافما له ( (ىنعلا) ,بااطإيشإ

 ىو:ثمزيشيو زج مهدشع سل اذلامسا نالاافسانلا نمدخ هدرا

 لأ ةدهول هز ةزمهلا(ةيح درادن) يي ةبدناعدىلق ىسافم « ةبح درا: نملاب

 احول ءايلا (يلق) سلغم ىأ دحوللءايلا (ىسام.) ةبد كلو لسع

 ثليرتلا حالا ىف لغدوشالةرورغ بح اساغدةدحوال* ايلا (ىناغد)

 ءايلار لادم تغب هيدو :دحولل ةزمولا(ةبدمسفل انعام هيفلخ دا ذا حالا ف رغدأ دق لامني

 نملفملاىاهنال( !(ىنملا) بويعلا هان مو !تالماعملا ف لبحلا لمعي ىذلاوهو ةددشملاٌةدحول

 .ةتالماعم فليح بح اس لغز شالو في زو سلغم بح نالابلاو رهاظلا ىف كلعال
 قيرحو ابنا .هوناهإإل ىواثم رين

 (قيرح) سل ذل ىأهعم(وا 1) اوظم او ظنت (ناهرناه) جد

 (دبنك كن كت 0 ا ا



 ب تار دقبإكب أ مهل امامه كح ارهاماةراسا هتف ةقرسا ايام مراهم
 ةرغيوم انهلعحو ثارحلااهذخأف ثار 4ةرغبعاو بهذوزاثلا باجأو دحاولا ىنأف مويلا
 أرخآلا دءنو امسهد> [ىن:ثاو ثارحا نب رطل :رالاذخأف ثرحأ بهذواح وز

 أرظنٍ ب هذو هرغبالزو هنم بتي ئئاشه ثارح ا لافف بععلا بتل لوغي قي رطاا ىلع
 بلا وغنت ثنأ بتل لوفي تارحلاعمجرو اب سهذو ةرمثرلا قرسو ىستخلاجرسقلا
 بهزفةدحاوةرقب إ-هترحت لنا اذهنمبحتأ ل هوداجأف ائيشرأ لو حابسملا نم
 عراضملعفدرآوروثلاو هواكملاف نكم كح ءركدراواك ا رنرك ااولاغذ بدقلا لوب ثا را
 انالومةرضح لافو هطايرئأ هت دع مكحاروث اىنأن اةسرعلابو ةدقءلاوهوءق أب عم
 قراااذهّنا نع ةءانكسس ملا راومكحاروثا أ اذا ىأ د دكم كم :كدرآواكهكذوح
 هوبحاصت التاب اوعساو هئلاداي ءاوص اواو دانو (ىنسملا) الس ءةرسي اةيشمكعاباذا سلغلا
 مها اء اعين أس لفملا اذهدارأ اذاىنمي هطاب راومكحاروثلا أ اداب جوم ىلعا دنأ

 نيادي رامكح روإط ىونث ّدحلا نعاجرا ,رذحاو اورتغنالت ئانمك ارأو
 مكحي) طرشلا ا دارك !نم فخم م اندم تارنز در هاون نم .٠ ارهدرمزب
 (ارمدمشب) نم( نار عجز ا: ىأ به امرك نم ويح ع راضءلعفدي رك (دب رآ
 لعق (نادنزدك )بالا ال(مهاورغ)لا(نم) لوعفااوادا اروةثيهلا ثر نعم هدر

 < رةنلاثيمىأ اذ مبنأ ناو (ىعلارُتَيلا لادلاء دعت) سلا ىأ تادنزلا
 فسب ع رشم نلالالانال ىف *مسهلعاور هما !تيمسح بلطأ الانأ يش هيلع ميعّداو

 اشر ادور اعشاب « خارفس سب وكروابسمد شوخل ىودم هناولوقي و سلفملا
 سلفا ىلا عمار ريم (وا) مب هفوولح همالكىأ فيطل هغن (تامهشوخ) اش
 (ويراعشا) وسو (خارف) دينا (سب) سلما قلحو (شي واكو)
 أراثدلاو سل ةل:راثد (شراثد) باوئالا قوف سلب ىذلا بوتلاره راعشل اودي دملاراعشلاب
 ارقفي يصف بيطل همالك (ى#عملا ةعطق ةعطق ءانعمانه (خاشخاش) باوثالا تحت سدلراموه
 ىهاتلا مهلنب نب و هناسل فرامزيامحلط ايلا ىريكأ اريثك لك ايعسارهةلحو هبسائلا
 ميدج هراعشلا اب ساغملا هرس فا سّدف ف صوم انسح ميبقلا ميج ريب نوااىت- تاوهدلاو

 أر 9 ىرتثم ةردقلاعمسانلا اورغيل كولمحتينسلفلا اخ لاب هراثدوأ
 (دشوب)طرشلاةادا(ركك) يارمماعدبب زفاتداتسب راع «

 "نكت ,راع) ديد اراعشلا لاذإ ارهماج تآر سل ةملاىلا عمجار رتتسم هنت كع انو سبلب
 سلشملا لاذ ناك نا(ىنسعلا) ماوعلا غيل (ارمماعدبب رفانإ ةب راعم بل ىذلارامثلاذلاذ

 . لحال
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 نيبر ع رستم ماوعلا غي ىتجةب راعءافديد1-اراعشلا لاذ سباب ةءد لاو ركل لجالا
 يي يلسكا !نادسب راع ىآهلج .« مكحامتاب زرت كج فرج 8 ىوتثم لاقن:دسحلا
 (ىنعلا]لعا(ناد] يكل ارغ(مكحاث)ناسن لع نا ذرب ) ةمكم لا فرح (ثدكح فوح)
 لك ة بل هأريغفي ياعةلح اال عارد هلاو بلقلا ملساي ..خاريق نا | ىلع ةوكسملا فرح

 تانكمنا ل ىلع قلب ولماعربغ مل اعل أي ناطبشلا العفن هنءلصحصالو هلاحوه سيل هلوةيام
 نيزيوبعب سانلاا زغيووحالا لاذ ب راصلاةنخاك5لمريغانا لاحلاو ةمكسلا

 906 00 .٠
 ةلح) صلى :دحوال املا( ىدزد) تاكو لو (هحر

 5 ك0 1 7
 دمع 0 "لح سيل صل ناك ولو (ىعملا) ديلا عوطقتمال اذ(ت

 7 ع نأر دب الو ت بهذه دينا لاخلاوكنواعي هحو ىأبو ل
 لم غلاقلا يلعر ديلا ذاتا نع ةعوطقم لمع ديو ةب راعو دنع ,ولهلاذ 1 لمي لو
 درك هريزيدمارختزا ايش نوح ىونشم 0 5 ب
 لوجان م (رتشزا)“ اسملاتفو(هنابش) ليلعت و ادا (نوحإ )ريدر تنودإ سال

 ديعن(ريدو ثسرود) بن (زنم) ى دركل كاف( شئ در ةرل هنع لزم
 ديعب قزنم سال ىدركا | لاف لسا نم 200 ار تانتفولاو
 هاوي زاارورتشا تن ف ىونثم لاك ىطم!لب ريس نأردفأ /تامثفولاو

 تفر نم (:اكب زا) لج لم تا 0: ةيشاب] 6ك ارخ ازا مل مدر اهروج
 جرمللاو جرخ عم جارخالا (جارخا) نم رقا(زا مك) ريعشلا تكرش(مدرك هروج) ىصشلا ١

 ىلا ىصشلاا تقو نم ىلمح ىلع تبكرو ثدعض(ىنسعملا)نيتناوهو (ءاك)ةرجإلا ىنعمب جارمتاو أ
 ناوهاذعنأ ال ىدركل ! ناك ن يتلا نمنع صنت الرمعدلا تك ئةرجالا م بلط أ ءاملا
 كبد بحوم ىلع حابس لرثوةرجاا ناب سفن ست حاساهركمنملمإلا يشاقلا

 درك ى) ما
 نيبلا (ىف سن لم برش( سك هناخردلا تسين) وهني 0 كل :ء(ونشوه)
 ئثىال ثنولا اذه ىلا ىصضل | نم ىدركللا سلم! اق (ىنعملا) لمعلا مددع نع
 روس لان اون مش م يلا لربات اوفو هلأ



 رانلارانلالهأو ةئجلاة:لا لهل دأو(مالاىضنال) سيلبا(تاطبثلا لاقو) مهاربا
 نئاكربخدا( مكنت دصوو) مك دصفمازجاوثعبلاب(قاعا دعو مكدعو هللا نا]هيلعاو هقجاو
 () نبا كرار (ناطاس) ةدئاز( نم مكياع ىف ناك امو ل
 مكك ارثا( وفكر ثأامبترفك ىف اهرسكرءابلا عطب ( رسم جن اموإ ب كسشيةمع (مكخرصوانأام)_ىنباجا لسموك نأ ودور فولت الف ىٍبخسان ركود تاإ نكس
 لزم/رعلأ تاذع مما) ن انا) ىلاعنلاةاينالا ف(لبق نم) هللا عم ىاأ

 هعباسلاءامملا ىلا داس خ رمت ) ىسالفالبط توس(مسالفا لبط) ةدينشتوو تقر م هعب 'لبط ف ىرنثم نا مويل عمت ونيالج
 هتوس ىأ ىسالفا لب ط(ىعملا) ةوبقلا' اولا(معقاو دب تنأ معن لأ( دينشن) تن أو (وتو)
 ةلاملا هذهام لصلا بئاعاب نق ذفارضاحاب تنأو سانلا عج هتمهقو ةس ألا« اهسلا ىلا بهذا
 تساءدوبرب وشوك ىونثم ناالا كلذ نكيرلواهلمعتتو ةوبقلا ةعئاولا عممتولا ةبيدهلا
 تال( هدو مالنا( نشرك ) يمالخار وك دنكبمت حط سب « مام يطرأ
 نانا ىملا) سا( مالخا) ىمع د( دوك منان )عملا ةزك وكيفما ءابلا ميذي سب لاب نأ ن كم و عمطلا اذهدعب (عمطسب) ىلاعمطلا نم (ماخعمكزا)
 اج يعف مد[ يد عاونأ عييمج نمريذهلار هال ععسضلتسمشل ااذدهبو ثلا عمطلا نمتاالتما
 ْئدلكدهم+تابيإ!اذيهو نملاو تايم نتقةتحتل :الورصن و ىمعي ْىَداتابح نأ
 .-1سادمو تسأس فقم هبا نا هيلتتم لنسو ولك انو ىونشم
 راو رصلا ىتحئارصتلا ناصغأ عطوه خو لكلا (كلذسوخواك ان)
 اذه مه-رفعاورصسلا ىتح(ىنملا) ثوبدلا ىأ نابنثفل !اذه(ناءتلغنيا)نآيبلا اذه (ناسب
 0 بشنات# ىوتثم سلغم سا فجنابتلما انه ناىناثلاعارسا !مووغمو هونايبلا

 بح امردوؤاولن(دنتفك )لق وحبي 6 ردو رب يطول ةزر ٠ دا بح راو
 عم يتقلب تعا ىازاو تلاه لعن ا مز لمط رصاس فواتح
 ٍ .اىأ (ريدوبرب) عمطلا نم( عمطزا) ىدركلا | ىلا عمج !ررموشو اومن ايسلل كه هزي دعت (وكأ) ريتا
 حابصلا نم فيس لك نم ءادنلا له أ ىداتو( ىنءلا) دما نم جرام هعمط نا نم ةياكالتم

 فسولا نيدئارلا طالع ى رك نال !بحاس ىدركلا و هز
 الوفي ىلا موهالك موغبالو اباوالاووايينالا» ا ديم هسنال عمطلاب أول هبلق ناك نم لكل ذك
 سبوت اروص س بهردوادخر هبرصو عرب سهو ىوثم فيطألا هاناعم رك
 (بطرد)ةها خخ (ادخرهم) رصرلاو عسلا ىلع (ريسيوعيتب) دوحوم(تسه) جادص
 عهدا ىلع دوجوم نال( ىنعما) نيعشوملا ف ريثكشلاةادأ ب رما/*ابلا علب (سب) بقعا ىف

 رسبلاو



 انفه
 الان نلت لوديءلك اهدسهاشنالةرياك ثاوسأر ةرثكرو هبا لوهان خرصبلاو 000

 ىو ) ريخ اهل ديالفقثوتساو الع عبط (مهيولف ىلءهلا مخ ]ترمب ةروسل وأ ىف ىامأ
 الفءاطغ (ةواشغمهراصناىلءو) قالا نمهنودهسنا مج نوع تتيالم هعشاوم ىا (مههدس
 ىلا لغم هن ديزسجرأس ىذلا نا هريس هللا اسد فلندانأ ( هيبنت) نيلالج ىسهتتا قا نو ربي
 | ضكر هتبح ب دسو ةبن امس تاذلل ىلا ىدركمااةباثب ىهىتلا هحو رتلامو نا طيشلا
 أري ةريصبلاسومطم بلقلا مونخ ناكف ناطيثلا نماهغنر وف سمالارختوت دئامالب ماهو
 ىذلاوا هعامواهتب و رقيليالوبخعا فلخن ىهرتلا ةريز غلاتاوسالاو ةيتكلاروصلا
 « مثحنادناسر دهاوخوا هجن لف ىوتثم هحو رهقا سدقهبذ لوتي احا لوقمنوكي
 ا 6م راو لاو زاولاجزا

 ىعم دمر كن مفغخم (مثرك زاو) هنيعا الاذ(مشعتآ)لسوب(دناسر) ديرو بطي ||
 نما رو هئيعل لصوب هني دوبعل هدير والو "لج قبلا ءباطب ىذا (ىنعملا )ناو لالدلا

 ا يسعارخرا حاوإو ىونثم تارصبملارئاس نمو هلالدو هتح نمو 4كوهلاسح |
 لج حلا ءديريو هبلطي ىذلا لا ذو( ىنمملا) ب شو رخزاو تواشبزاو عاما « شوكب
 ىونم ناموعسملاوه ىذلا شو رمان مو ةياشنلا نمو عاملا نموهم ايل سويالسعو
 ءولغ (تسدراسرب) زو ريتبا ركزي كل ن6 ىفمراج تيه تسدراجرب دوك 9

 مادام (دك ان) ةدوحومريغةر داو ةوفلا .(ىنوراج) ثلسبل (تيهةردغل وو
 ةؤفلاب هوامرلاعلاونوكسلا (يولا) ةركو باي (يزو ر) كير( تيادخ
 ةاكشمو ابابهبن اجو هبف نب كل عمي ]قات قاما ردت كأ سبلا

 لاوماو أهم عسلمت بو ذل ناكنا هانا رظني نا هيلع لن اعلام هع ئلعت لهنا مادام يأ
 ه-صلخع العاتل الار ةرخآلا با دع نم اكو ىهلالا ردللا كل صصأ هيرمام رفا هةرسسبي

 :نايعارن ادنك ح تحاحتفو 1 لوقياذهلو
 كلت نمل فاغ(تازالسفامن) تقولاو نآلا هي داري نكسلو ذل دوجو ( وتئكه)ك كولو (هحوك)
 تفو ىكل ةردغلاو ةّفلاو ةبانعلا كلت نع تلف نآلا تنأولو(ىنعملا) ةردسقلاوةْودلا
 ىلا موج رول ترانا تنووهةجامحلا تقوو ةردقلاو ةّرقت ار هظالعو لج حلا ةجامملا
 ناب اصب د الاراوطاوع رضتلاو صالخالاو قد هلابك ةلاغ

 زا ه ديحنا .هغين تفك ف ىوتشم هرارمسأ ىلع اجاوت
 ِيغ 1 لاذ ىنلالا دسك اموهممو مديرُف ردره
 نع هجام بالرب فصلا ماجا قو ءاودعل لزنأ الاءاد هلا لزنأ امل بو هبله هللا له ىلا لاق
 عمى فلتخأو (ىوانملالاق) «افش 4لزنأ الاء اد نما ل زبأأم نع هللا ىشر ةرب رهف



 ءادلكل لازنالا مومعب ريخا لسو هيلع هاى. أب عنمو ةرابع همالعاهلازنار رقت لازنالا
 ا باخ ه«حرصلاك كلذ نولعإالؤ العارتك ارعاود

 و ارد ضرالا“ادمشيالا ,اناريسخ
 الا نيام زاد قئالربغ بجومالب ظ افلالا ةيسموصخ طاتنو

 نهد ودالاو ءاودالاةماعلسبقو ةكال اعمعا .او هلاوءادملا لازئانىفاسنالا عوتاابد شي
 كف برلا فلل مامتنماذهو امهر هو ةبودالاو ةيذغالا هدفوتتىذلاثيغلا لارا

 تانسحلاو ةيونلا,اهيلع مسوناعأ ذل مهال كو ةيو دال اماع مهناصاءاودالاب هداب ىلا
 اهعوجر“ اغكلاو لالخ الا ضد بل هت لمعامل موضعا (هيبنت) .يمهلا

 أري _هئانءادناكنا تول غٍبب سالب هلا فطل ضت لص دقو ىوا دنت ابكلذولا دتعالا ىلا
 ةيوطلا ضارمالااودابن الديد مغةعاطلا هراوددار لانا مهز هزو هءاودالذاماعربغ

 لا تح اودعادلكل دو أ هللاناىخأ ب ثاعاذان ىسهتتا ترم اليكسلاو بهتلاك
 او ئارسيتب الو مزالءاودلا بل نكسلو ولات هللا ىلا ب رمل ارسينن *اودللا

 نامرقه سي وغدردربب ه جتنرىبن نامرد نارا كيإ» ىوشم راشأهيلازباطاإب
 دردرج) ارثآوانول( وبرشلنر) ىرنال(ىنسنإ اود هين ول 0ك
 ا :ارتغنع (و |تامرفف]كئادلحال (شيوخ
 م

 كدوحو مادام ىأ ىلا عت هتدارلر هه لذا ضفئادقيفَحال رن انوطماودلا لاذ نم ىرئال

 .ثب و ءيذياذهىلاوءاودللا كلرريالةضايرلاو ةعاطلاوتبىلاو قشعل يمشي ىسوماجلا
 مدح نوح هس نيه « ناكمالردو> هراجىاا ارمشج ل قونشم هرمس هتلاانستق
 ناكل يعش دال اوهاوددلا بنا( [وج هراجىا)نيعال(ار تاج ىوس

 (ناجىوسإ) ةلوتغلاةتبملا نيعلا(«:شك مشح) هببشت ءادا(نوج) اهعض(هنب) مسا (نيه)
 شرفا ذاىفاسنالا دو ولا نم نيسعلا ل معناك انه معا ءاودملا بل اطاب (ىنعملا)عو رافرط
 (هيبنت جالسعلاوءاودما باط او ناكس البن اج ىف كيه عشتسنأ ل لكرصبلا هعبت هو ر
 لوتيتللا نيعجيسس ناكم الف“ «عضو عصا هنايصع «اودبلاطاب لومي هحورهتلا صدق هناك
 فرطرطت اوفايفل !ناكملا !ذهنمغ رفا تنأ اذكرظالابحو رلاثعبتاا تولانيدح
 اجار اه يفاج زك ء تسادسش ا دبي توج يفزا نام ناو ٍىوشم ماو قابل !لاعلإ
 ءردق (تسادنا ) تاكماللاع نم( توج ا) اناء ذه (نامج نا) [تسافسأ
 انا (امناسهج) نكمالمةب ردصللءايلا (يناجىز) ناببال (مك ) ترهظىا ثساءدش
 ةياكماللا نمناق ناك ءاللاع نمرهطملاعلا اذاهنا (ىلعلا) الع تراص(تسادشام)

 تيم ٠



 ايناللا لال الحراس هتيناكمال هج نمو قحاب مان ناكمال اعناف اناكم اس دفا لاهل تراص
 اذان حار تباثدناديناكملاو نوكلا ع بمحو اكمال ىرابلا تاذ لوب هحورمللا سد هك
 اور ىونثم هرس نا صدق لوغبف نوكمام ثلا ١جالعا ذك مالا ناك_.

 تاكمالاو دوجولااءنم(ثسهزا]عجرا (دركزاب) « ىسيابدوف ربلاط م ىتسين
 ةلصتملاءايلاو ىربل اطر كمريدمت(ىربااط)ناكمالو مدعللاعةهح ىلا ( يتسن ىوس)
 ادوجولا نم عمرا (ىعملا) هيلاابو بنمو( ىتسيناررو) برلا بل اط ثنكا باطغلل بر
 (ىتسلومبل ال نامزاونركسص) ة ضن ىواينابرر برلا بلاط تتكنا'انفلاومدسعلا ىلا
 تنك ناىنعي بلقلاوح ورلا نم ىلوملا بلاط تنأ تثكن !هانعمو نزولل ىلو مال رسكسف
 ةينانالاودوحؤلا نملفن درج ىلامتهيلاسولاو برلا بلاط

 4 سيب دوحو نبا تحرش ىاج « مصورا مدع نبا تسلخد ىاجإلا ىونلم
 ىأنديمرنم (مم) نم( ىوزا)م دعلا ا لاه (مدمنبا) لوصحلا لجت(تلخدىاج)
 |ضيزلادوسولااذ_هر هنمرفنت ال لوسملا لك مرعلا اذه ( ىنعلا) ةرثكسلا ىنءعاته شيم نافاليلثو اربثك (مكو شب ) دوجولا | ذه (دوحو نبا جرمللا لحم( تسجوخ ىاج) رغنتال
 مه ىذا دوجولا هر لوس لص كك يو الا دعلا ىأ جر لع صقاتلاو
 فرص و جر خت دوجولا اذهل ىنعملا لام نمي املك (جرللا رسمت ن | هفنلاو .ةدايزلا لسع
 ىذلا لوقي هحورهنلا سدف هاك قبب وج, رك الونجل !رلاعكا بهذيوأ ىنملتالاع فوه ىذفاو
 لخ دلال تم دعلارابتعالااذبعو ىسهلالاض يلا وبك ببسهلوصو وكي ينعلا ماع ىلا لمي
 ىونثم ررضااو جرحا لسحم ى.ولالا لاغلا نعدسعبلابيسوه ىذل ادوجولاو عشنلاو
 ناكذ (هاكراك) مي ثسنك ث هناسهجردلطعمزج « نوح قح عئص كراك الف
 نم (تسيك ثسه) لطعملاريغ(لطعمز خ) ىف اشامدم (تسينسبن ودل اعنص(قح مثص)
 نما ذلك نك اذا ايف اضلامدص ىأم دع ىمهلالا عنصلا ناكدناك اا (ينعملاادوجومنوكي
 ىسوأ الا عنصل اتاك د و هدوجولا ىلا عبس ىف« ليطعتل اريغ دوجولا ماع ف نوكيإ
 هتياثعب صلختل نلاغلل ع رضتلاب كملف نط !دلألاعةرقراكلاو لمعلابوهئذلاو مدع
 كلرهلظف ىودلا نم صالمللا كلرمبيفألا هن ددوبفو ىئالعو لاسفنو ةلدوجو قثاوع نم
 بربح لاجدهاشتو باها كل كفو كلنذأ نع عفريانغل او شعل ابوتايناسورلا تالاحلا

 درو أ محراز# ٠ نيتدىاهصحارامدداي ف ىوتنم ةاجاتاادحورمتلا سدت عرئاذول
 .(ازام) درسفمرضاحرمأ 4 ل لا دل ار يسكت( هد) رطاخلا فقلباموه(دانإ 1

 تين (نا)ة رايق أندرو محر)ثل(ارثك )قاقرلا قانا نامل (نيندك



 لاذب و قيقدفا مالكلاانرطاخ برا (ىندعلل) قارلا بحاسا (ىفركا)ت أ لكلا
 الو ةيسسدقل الئ الك ئاقح قئافدىفءانغتوا ىأ قفراابح اساي انت قيث ىلا مالكدا |

 لابولاوضغبلل ةثروملا لا دملا مولع قئات دك انياعاهلعتخ
 و ىونثمفرلاو ةةأرلا ةيلاجو ةرأ
 :نمالاو ثلث ةءأبالاو لن. ءاع لاو ىسه لاب (ىنعلا)
 تانفصب لدبع سو نسق هاهم انمهلت أ ة.ردسملل .ردسسلل ىنعاىفءايلاوفطعلاواو
 ىلع باو لا بلط (هينتإءاجلاو فوم نيبناكنم اصلا نثلالح ف و هفيضتر كلا
 هيفهسمت ةبحاص ال لرش لمع لك لوبقم دعباو رسدنو هعفاهارب نمالار دصنالة دابعلا
 فيلكا ةبنردشإلا مهو ىلا لمعلا ةبسن نيقتملاى!نيمتملا نمل! بغت اها ىف اهئ ةودتل
 الو ربكستبالو هبؤلاربالو هسيلعاباونبلطي لا: ايو افشك هتاقاخ هع دوس نمنا ض طتن
 يونتم بهو أريكست وأ قل روأ هيغل صخىلمماياوث باطبالثاطتأر و هت:الذا بتنا
 طرشلاةاما (ركز مرش اطلس كاز قس« نك فحم 37
 ىأما .الكلاناطلس (ض-ناطلس) تنأ نكأبت( ونذقا) باطحلا ا داوتو باطشلل» املا (وتولسم) ناهض نكت طلشاثلاةحالسإ,(,يشحالسا) اطخاتلق (متنك اط)
 | ءمهس| تنم أطخانلننا (ىمالأ) مالكه بلافوأت نأ مالكلاناهرب
 8 ىرتشم اهحالسا كمر دقتو أ عمبجتا ككل يأ مالكا ناظلس تنام

 كابقىأ ب اطغلا هال !(قرادايمك" جوك لب نزع ىرججرك هوك ابدت
 كلاذناكولو (هجرك )اطلشاىأ ئشلا ليدبت : لفت( ىك شلي دبن) تايب (ك) اب امكلا
 ءايوكسلا بحاص تنأ (ىعملا) المل اء همت (ىكسس شلين)مهارج(نوخكوج) /آطللا
 طلت نكواو اسلاع بهذ هلعشوا اطمن لوبن انها ديمو لاوجالا لوو اوكنااسو.

 زاغقيطا امالينه عض مدر رتل
 مت رارسااهريدكا انيس لاه تراك اهيرك انيس نينا

 ءانهلاوةيردصلل هايلارلعاقلاةاداركو زازفلاوهوانبلا (!+ع رك انيم) اذهل( بدأ ]
 هلع ابر كمل رجالي دبتىأ زازقاالعفاذك (ىنملا) زازا رمق عم! اةادا فئالاو
 هذه لوك ءنسو كلف تالبرقلاوثالب دبتلا ذه ثءو العسر الراكركاعفايفاسازازف
 المت ىعي درارسار بكا ىلا ثايانعلا

 تم ”انواربأ ووش لاقفرارسالا نابع يشةاجائ لاسم الرغدخأ
 تبر ناب بارثلاوءامملا تردخ (ىنلا) باطغلل ءايلا (ىدز) يي قدرزجد[نتسهن كر باز



 الدف

 دج شفت نيطلاو "الا نم تلعج عت س لاكن ءوأةيطراصف هتبكر وهترمخو بارثلا ىلءءأملا
 وعل 7 .بحوب ىلع هتييح اة هشفنتس رش ىأ مالا هيلع م دك
 (قشتبسن) 4 مو ىداشوهثيدنارازهاب معو لاو تاو ىدا :شنبن اف و ءاحابص
 فلاعمىأ عمىعم ابلا (رازقإب) تيطعا(ىداد) .السسل اهيلع مدآلعجار ريمضنيثلا
 أرك ذ نم مك انفلخا:!سانلا|.يأط)ثارفعاةرو_ ىف ىلاعت هللا لاق مغلاو رو رسلاو ةركسفلا نمفلا عمامعوالامو ةجو زوين مالسلا هيلع مدآل ثيطعا (ىنسعلا) ركسلا (هشيدنا)
 بنتا تاقبط لءأوهودشلا فب بعد مدج(اب وعش مكسس انلعجو )ءاؤسو مدآ (ىنأو
 ةرخ م اثم لئاصفلامذا الأ متنوطبلا مثرئامعلا هدب و بوعد !نودىه(لئابثو)

 (ارفرامتل) ةليسكسابعلاذشفرمئاه نط ىصق نيملارسكب رادع شب رفةفورفةنأ كمه
 ىوغتلابر فلا اذاوب سفلاولعباورخ افنتثالاشعب مكضعب فرعيل نيءانلاى دا هثمف دج
 ققانآلا ىف ذه نيلالج ىهننا مكتمل اوسب(سبخ ) مكن( يلم هللا نا مكان هللا دنع مكمرك !نا)
 نيفنساهائلعجوسفنلا ىه» (ىئنأو) حورلاوهو( رك ذ) نمنيدلا مهنلاةىسفنالا قو
 فئسو سنت تافصا ملم بلاغلاو سغنلا ىهو اهمأ ىلا لبق ثلا ىهو بوعش اهم فئس

 باصصأ اوفراعتلحورلاتافسابلع بلاغلاوج ورااوهو اهسأ ىل لة ىتلا ىهو لئابقاهنم
 هاف ةيعيبطلا ال ينامورلا لوضلأب اوعي روس ائنيو اورثاك_:يل ال سوفنلا باصسأو بولغلا
 قالخالاو لأضالا ترونت نان ىو بلان اممالا دي نرغب ملام هرخ اغننل اهم ئث عصنالو ةينامأل
 ىوهلاب ةبوصصم نالخالاوءابرل موسم لاعَمالا نكت مر ىوفتلاونامال روني لاوحالاو
 هللادتم مكمركانا) ىلاعتلاناكرخاقسل قصت ك[ؤ ةنعغ باع الا ىلا ةيوسنم لا اوحالاو
 قالخالا نم مهدعنأ نوكي نم مهاشتأو ىوغتلا مركسحيلا مال لا هيلعل ات ةر(مك افنأ
 هو هرب هفن سه زري نم قتملاوزرفلا ىوةنلاو ةينابرلا ق الخالا ىلا مب رقاوةينا تالا
 مفنزو ةداديو اهرارىضعت زو ىونثم لومي ىنمم ذلهاو ىسبنا هرمغ نم هلا ىلع مركأأ

 تيطعا ل دبع ضعبل (ىسعملا)ا له نم(نيز) ب اطشلل زمول ١ ثبطع ا(ةداد) ىردصملا فصواهيفءابلآ ص الخ( يناهر) مهشعبل ارىشعب) ءدعب (زإ) م ؟داديادج ىداتو
 سو هيلع هلال س لاقرو رسلاو مغل !!ذده نم دعبل مهتيظ أو ارارحأ او راض تح الفلا
 تابدي رشلا نم مسه رما لومي هناك انوه ذواهرهس ىدث# ىوت ان اين لا نم ئسفن ثفزع
 |وامج رداد «تحرسودوببو رب وحرا د9 ىرنثم قتحالئبم بارش منكما
 نس( شب وخزا) مهبهذأىأ اغلا ةزمسولاوةرعلاءابلامضو(ةدب)هتشزبوعرع

 لجرلا للاب رو أت اقئلعتل ارءابرفالا مول اصنالا 3

 ضلال جار (0) يما يسشجرد) جلطفلز



 ثساديبا هاون دنكيددرواتسا يوسع هج رهط وتتم ا :اىتحا
 ضعبلاالاعمجار يدهن (وأ) امو تناك مك (ٌثسا وه دج 1 ]6 دئكي هدام

 (دنص)رهاطزيغ نطلب (تسا دبيان ئشلا لاذو ها غاومذر ن0
 قعاودقعإ و سوسحلا اثري نطأبلا دعا دببع واكف (يندلا)عرا لعن(دعكيم) دقعم

 نمو نملابلالمماب مولع تيلحت ل ديبع ضع ' و لوغبهحورمألا سد هلك ز ومما مودصعملا
 هوبغرو روتسملاىلءاودقعاو هيلا ايليعلورهاظتلا سو فا راعلا ازهىفاورس لا اذه
 5 نتف توريب راب ٠ نأ مشفوشعموا دبي واى شعل ىوثملوةباذهلو

 ىفخع ناهن) شءبلا لاذ قوةعمو(شفوث هوز رهاط(اديب) ضعبل الاذؤدع (واقشع)
 قدعإ [ىملا) اغلا اذ /«تفنقو(ناهردرا هنن )بل اعلا اذه نم :راخ بو. 4 (نوريبرلل)

 يأ ملاعلا اذه يف هتنتفورلاهلا ادهن عج را بوبا ىفخم ان ضع
 | رزق, وتافسرابتءاب وناكملاوت اهلا نم هزنم هالجلاعلا اذه نعام رام ةيلعلاهناذراشءاب

 اموتاوهملا املس للاثا) لعن( رترلأ)ةلياكل روسو ىلا هتالوذ ا ذهن عدهشي و
 اروهألا ةثالث ىو نم نوكبامضرالا ف

 انك ايمن مهعموهالارثك !الو كلذ نم
 قرد ال بوح ىملابلاءوساب بلع

 / قروصىاهد ته ل .اهرنأ ىوتم العم هول ١
 عتكامي) ةلقرهاظلا بوبهلانا معازلا نطابلا د عوهواذه (نباز «ق-اكو دربهنأ

 ةروصلاىارهاظلا فب وستملاقشعلا لب (قرو ص ىاهتشع) كب رشمرلبهذم الرا

 هيد شنب ىكسهجو ىلع سيلو (ىقس قو زربون) ةرو هلأ ىلع سمل ةفيشا ىف (تروصرب ثسنن)
 اظلابد.اهلا نا معازلا نطابلا دعوه ىذملا اذه(ىنعملا)ةرونسكملا٠اتلا
 ال كلب رشموْلابهانم الزنا الوم ةرعض 4 لوب يفحلا

 ,ىتهجو يله سياوأه دحو ةروصلا ىف سب ةرو هلا ىلا بو ملا

 دأ الو مهسدا-وهالا ةسخالو) هلع (مب

 الف .(ةنابقل موياولمص اما

 رو سول رمل فق وشع مره اظن ىف ىذفل ل اذو(ىنملا )ناك ولو( ءاوخزةروص
 ا ىف و ىلالرهاظلا ىف هم ءنونحلا نام ىل الن 2 ةروص ةروصلا ف
 | رهاظااوهىلامئهننام ةئملابلا ثعوأ ةرهاظنا اندم« ذسه شع ناكو لواذه لعن ىلاعت



 اهئ عأ نم

 (يقوشعم)ناسال
1 

 «نآ اهو نوح 9 ىونشم ىرنعملا

 هير نع لسو هلع هللا ىلع
 ع تزاتساف ثيد هلا

 || هعضوم ىلع [تاجرب) ةدوص(شتروض)
 + فلخىتعج اولا عنخ او
 [ولت ىف هتروص هتف ع ىذا كاذو (ىنملا) وه نم(ثسيك ) كف

 ةلاللاو ةم[ل انهو كل صح ْئثىأ نم ضارعالاو عسبشلا اذاهف هحورباهديبهذنإو
 كره جسضااع « تساهةوثعمو |تسا سوس خ ف ىوتم ىلا هت هقا تاذ بان> ةقيقملا ل كلرهظب نوكي نم لقوشعم يلملاوعحرا زئاعإي ليف زو ّئشكأ نم
 هقودعم ار رهاظو سو هوه (تساسوسإ ىالل الا ذو( هج 1) ميته سحاروا
 ( سح (تهسحإ) هناكنم لك (وأانكوم) تفشعل (ىتافشامإا نو مدلكولو (تسا
 هلو سح هل تاكن م لك ت ةشعلا وك هم ناكوولا حو عوه ىذللا لاو (ىنعملا) رهاظىرظن
 قوشعل اوه ةروصلاو رسما: رمش رخال بنمو كلو ه سبل قوما انا اعف ةروس

 'نورفا) شعلا الاذ“افو (قشعتآ ةي) زيلعت:ادأ (نوج) 6 دتكبم نوكرك د تروصان ركع تكق كقرغأ د
 .(دنكىب) ىرخأ ةريوس“ انولا (نركر كدثرو»
 ناك ا لوغتوأءافولا قشهاارمغي ىتم*افولاب ديزي
 اريغولو ةروصلا ءافولاربغبالوأ هتروص ةرلاربغيالكأ
 ازو هبطت روظ نامزدع: ناب ورع ثعاذا ادحأ ناك
 .ءادىزاسملا ىشعلا اولاقمهنالاز اج مشع

 ١ بوبلا بانا اع قشاعلا ناك الو اعيطواعرمشدود سهل
 روس تاخو هبلت ىأ هذ حسم نم هءوبحةروصت

 : ديعهللا ب> أذا قيما قوشعملا بع ىل* بهو ندعلا نال بقنأف ىزاسحلا و شهلا نم
 هشبحا اذان هسبح !ىتنح لفاوالاب ىلا برقتيذبعل لاني اللجوزع

 . ,.ةنثك نتا تروسر فا » كرش نالابلاو كبببببئىلا
 7 *2 قدادوت):روصلا ىلع ىذا ل اذو (تروسرب هجن 1)
 اىذلا الاذو (ىنعللا) هتكرتئشىأل (ةتشهشبارج) هحورجج ورخ ثقو (ناجد شنو ب)
 الريسغال ةروصلا قشاع تنك لف هتك هحو ر تجر .رخال ئثىألهنرو تخشع
 ةروصلا سب رهاظلا عملا قشاعتنأ لباهد حو اق شاع تا ثللا
 (ثسيجز) ضارعالاوبشلا ده( ىيسنب) تدك ويقود همكوجاواةشاع ف تسحز ىريسن ا تسأحرب شنرو دو ىوتم

 لياعت ادأ (توج) تنأ هتنغ

 ل ذهنك

 (ك )بلا نسم مل مشي( رح

 قيما ىشعلا كلاذناك ا(ىنعملا) انر) وم( )عقب (دنك) دئاز [

 اريغاذهو ىلا لازتاةجالاعوذوهشل
 بحاس كيلا



 * تنايراودردبدووخ ورب ىوثم ةيسكهحو نموةسبيهو هحو نمةسحملا تناكذ
 (تفان) طئاملا ىف( (راوبدرب] سمشل |ساكمنا (ديشروخوت )6 تفان راويدىتب راعشات

 طئاملا ىلع( راويدرب) ساكفنالاءانعم باتو رمهتلا ىلا عبجار ريدش ني !(شدان) علو علم

 طئاملا اذو طاح ىلع سمبشلا سنا عقوالثم (ىندملا) دحوو ىنل ىأض ام لعف (تنا)

 قوعلاةر ود ىلع ىلحت قيما قوشعملا كلذك ةيراعهايض ل هيلع س وتلا ساكن بدسو
 وعل ادوجو طئاس ىلع ءءايش سكعوءاشأو ىرهااتلا

 طئاحلاةباثم وه لبهئم نكرول اطلو «:ح ىروصلا قوشعملا تل ذك طم اا نم نكيإل

 دياتك ى-ءابلطاو ٠ لس ىد حل دجواكرإو ىرشم لوشاذسماو بشكلاو
 ةادا (مج) بلق (لد) رولا سةعطقت اوه حولكلاوةدحولل ايلا (ىنولكر) ب مقموا

 يبل ك ) السأ( ىلسا)بلملاهدعب(بلملاو) طرنىاباطخماءايلا(ىدنمأهغنسا
 ئئىالةئبل ةعطىلعوأ ب شخ ةءطغلمردصلا ملسأب( (ىتعملا)لساالا لاذ(

 سعت لسالا نمدارملاو ماودلا ىلعانمممزسالاذلا ذءيضيالسأ با لا دعنا 3

 |وتدكىا9 ىوننم مارصناالواهل اضمن الماو فايع .ومعمالهتاملحتر اونأ ناف مم

 تنانمأي( رناكى ا) م« سببه ديدناتسربابرؤس رووح « شن وح لدمرب مه

 (ناشسرتروس) نع عجانه ( بالفن( نبوخل لتعلم (لفعر)قشاع (قشاعمه)
 شاع تأ نماي (ىنعللا) دئاز(شي) اطل ةزههلا دخت (دمد) را وصل !نيدباع

 تيأرببسلا اذه نمو رخافنتو هرتغتو سانا! لوةع لكم أكافع ىرتىأ كان لمع ىلع

 | تراه «وتسحرب هوبرب ف ىو. روسلانيدباءنع دي زأو ىلعاذلسفن

 فلا عجار ريق (نآ) هرئأو لكل الفم ساكتنا[تلضؤنرب) ريس مر بهذ نا ديم
 (وقرصر بهذة راعهناملعا(ناديمتي رار ئلسح (وتسح) ىلع (رب) كييف ىذلا لقعلا

 هرثأو لكلا لاء سائمن ! كلةعنا ملعا كل دنعاذهر رمتنان (ىنءما) كسا ىلءبهذ

 تنالاملاوكلساحت ىأ كلم ىبعةب راعبهذ نال دات لقاعةوىلء ىأ ل ىلعشلمعو

 بدع ةعطقكوأ طئادك ةقيقلا فوه لح سمىلهوهىذلا بهما اذه نءلفاغا

 :العا لح ىلع هلاكو شل :ءلامف لكلا لع ساكعنا ثنا كلنا معا ىأةي راعهئالعا

 ةرعملاو !بهذ هبلع ىذلاو ساتلاكك كار دار ثلفعنا ملعاوةي راع لسم ىلع



 قبوبملا لاذ (ىعملا) تنكو تراس»اةعمندوب نما امش (ديهيراط)
 نسحاوةحالملا كا: نان اه, ةناطب لكى اوبدلاك ر اص« دعب اغيطا كللاكناك اىلءايصولاع
 4« لاه ددرك ىلشخا ديا ذل دنا و لاح نكن :بيمدل دما ل دما قب ىوتثم هين ةب راع تراس
 (لاهن) سباب (شخ )اللة( دنا) ىلاعن تلا ىلا عمج رمق همانو فخ أي ىأ (دناةسحت)
 هتمظع تلج ههانان (ىنملا) ةرصلا نمىرطا 'نصغلاوهو ةيقوذلاةدحوملانوتلارسكب
 ةرصتل ا نسغنااكرثأ ندا لاذ نمي بدالفح الياالللت هب ردتاالامجلا لاذ ذخأب
 ريم ملدن؟بلطلد « ناو« كحتنءرمعنو رق ىوتئماليلثالياق سبب ىرطلا
 هلجأ ةلاطاب (هرمعتنمو) ىلاعت هلو: سي ةرو_نمأرقاو بهذا (ىنعملا) يناوتسا
 ىهتاامرهوافيعشم اب شو هتؤفدعينوكيفغغلخ ىأ (قلخلا ىف ر سيكسنتلا نم(ءكسنت)
 ؤ .لادعبم دوجو نعريركك اق يلامث اولا د رطل كلا كارمعولا د كسق نيل الح

 هدام هم قي النأ ىلا ىلامت ملا ة- وير و هئنامور ىذتمت هتيناحو ربتا م ىما
 لوقي هحو رمتلا سدقاذولو تيرا ىذع فو شطبب فو قطش ىو عهس ىف ىلاهت اتاك هيلا
 مظعلاب رتغتالوأ ابارتربسب بلا لْوؤَتابحصوكىَدلا ماعلا ىلع هعضنالو بلقلاباطا
 ىهلالا لاما: "(يمبلغلانامةب راعلا ىلع كباق عضنالف ةب راع هنن: زنا :دلملاو معللاو
 "بلملانىنادعملات ايلهتر هظمو ىناحرلا شرعلاورارسالا نمو
 الك ةينامملا تالاسإل م :نأ كلاءاو ىسهلالا لامملا
 ناوي> باآزاشلود هب تد لاجل د لاح ناك ىوتش. ةيناحررلاتالامحلا نم
 نمراعلئاز رغقاب لاق ارهظموه ىلا بلقلا لاج لاذ نال(ىنعلا) هتاس

 ضف ل سون ةيازالا ةابحلاءامنمىأ ةيقاسة ارحل للظاوناسقتا ١
 رو بلقا اوحوراارونىأ امهروو باغلاو حورلاراث ؟نمنديلارونو ةفاطلنالن ديال ايلا
 ةيقاسس ةي را ةايحلا هام نم هتلودو قاب باتا ل امج لوب هنأكش ةلودةطسن ىفو ىلاهت هللا

 لي هسره *« تسمو اس مهو تسنآرأ 1ةةرعملاو ىسولالاب لا
 هام (تسنك )دهن بلقتاو ىني مهوادوخ هريدت(وا مهدوخ) 2-3 كون مسلط توحدشا

 اه>او تراس(دششلي)ةثالثلا نملك («مره)ناركسو(تسمو) قاسو (قاس مهو)



 لل

 ماو تاركسو قاسو"ام ءفن بالو( ىنمملا لم اطرسك (ثسكس درت مسلط ) ان(كوجإ
 | باغلا لب ”ىرابتعا ىمأ :ةرفللا قرثكت اوددنلا نال ادح اوةثالثا تراس كسا ط رسسك|

 ةايحلا ضيغم ىلا هنوك ة هج نم هتلاوهىقاسارابتعالا اذهبوةايحلا نيعوة ايما ءامه غن
 أرسروولو هنكماوهرو هلع ةيئيح نه تاسنالاوهناركسلاو ثارم.لاو تاحارلا ىطعمو
 تراص لاقاذولو دوحولا مساطراسكنا ىلع فوقوم ةغلطملا :دحولا
 :ىآىرابتخالا تولي تينانا مساطر سك ال لوي هسور هللا سد
 توملاعقوا ذا مالا ةبفاع كوالا ا؛كلرسسي ملاذا دهر ادحاو تسلأو ىل»لئاغلاو ناركسلاو
 مولعلارفأانأ تلف ناو ةديفءرمغه ذسه نكسلو ةةلطملاةدحولا دحأ لك ري ىرارطضالا

 | ناطلسانالومثل لو: نيهارلاوتاسايفلاوتامدقلاب ةالطااةدحولا لعأو
 لاذ( تا ميسا كفرا اناغمك رازنك ى دنبو سابفزا قا ةرتاركبت ا ىو

 ةثالثلا كات داحتالو لوقب اك لوعشملا: ةادا(ار)دادقالا ائهءانعم (ىب)ةئالثلاءيلاراشملاو
 [رثار ل اشب (اخ مك ازإادباع نك (نك ىدن) سايغلا نم( سابقزا ( .أهلعنال(ىناديوت)
 (سانسشات) لطابم الك ماكنت الىأ ليلخ نعم مكو و لطلاب مالك, ماكل نيتيمدع نب ءازيىاخ

 نم ةثالثل اذه داتا ملعتال (ىعملا) ملعتالو مهْْحآلَ هذا !ميدعاب ىنعم سان :ىئامريدقت

 ثداوحلا :دديوك تسل ىرابلاةدحو نارك تلاوات اي وصتلاو تام دقن بيترتو سايغلا

 : هنلاناك ةعيقلتا 2 أمتي, ركذام لعن تح ةرثكلللةلبأمتملا
 ءرتملرخلا ع ل ارب! ناو ريعت ىلا هند اهم هراغلا نبا لاواذاهلو

 ١ دمعت هحو رثنا صدق لوميف ةدسحولا عت فيك تاقناف «ةب رلاكشا

 خو ايلوالان اطل نا تلعدت رسل اذهل مهمل امي ذعاب لمان مالكت ملك تتالا ثم

 |ركسلا عرف فنتمئاطلات أو تالومعملاق اع ةيناثلاو ت اسوسهلاق | ثءىلوالانمتغئ ال

 قاشعإوتيبلا نكب اط لدروصلاو اسوس قاشع لانو ناك هلا لال و

 اذهةروصلا قا نع نوز ان“ كفو ةب 0 ةبرظنلاو
 3515 بسانوربو تي راعوت روصو ىعم ال كو + .«لبىععوه سيل ىنعمهونمجز ىذلا
 بسال ىلع (بسانمربإةبراعو ةروس(تيراعو تسترو )ل انعم ونا «ىمم) ع ثيئاقرو
 حاصلا ىف لاق ةيفاقلاىفعو (تيف )دو رسمنا ىأ راذسلا ايلا (ىداش)

 ةيراعوةروصالاثعم(ىنعما] مهران, نأ ىأ تيغتو همنعبتىأ
 ىنعلا ألوغب هعور هتصدق هناك ث .انمىلعرو رسمتنأو

 لفن نظن دسالا كمزيو ىنعم ةرو هلاو تابثلا ةمدع ةدوجوملا ءايشألا دع كنالربخالب

 3 تحاض



 بحاص ىدركلا ناك ىنعملا نمربخ كل سي
 ىنعملا مهفي ل نم لاس كلالك ةرجحالا نيم مرح ب
 كدا 2و وشم لوغي اساطلس نا
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 . 3 ىرتشم ةروصلا مكح ىف شمنلارب أوه ىذلا ىنعما نال روصلاو ضقنلا
 لاذ سيل ةيلا ىف ىنعملاو (ىن !1) ليضفتة ادأرت(دنكرثقشاع) تقتلا ىلع (شةنرلحرال (اردرص) لمحو لعفي(دنك )مسأو ىمعأ( ركوروك ) نايبلل ا( )الا ذينعلا نركيألو (دونتا ىعم) هي دثك ري نشاع شخبارد رم ه دئكركو د

 تمست)ىعالا(ادروك) ّت مساق تسرك مه لايخ تهدف وب ىونثم لوغبف مييصخ يو ىلا فسر عرش مت اعشعدشأ شغنلا ىلع لسجرلا
 ىأ ءرهب ةخسن ىفو نيعلا ةمدق ( مشح تمسق) دئاز( ازف) مغلا لابخ ةمسق (مهلايخ
 ,بيصن(ىدملا)ةيئاقلا (تسأنف) ةسوسحمل تالايحلا«ده(تالابخنبا) نيعلا ةصح
 ئثلا ةيهامو .ىربالةنوك وشم ائم غلا دئازوه ىذلا لابخلا بلقلا ىمعأ ظحوا
 1ةسول_ لا تالا اير سابتمافنات اغمديزتةدساقل اهتالايشف
 اند ايزبيسامه نيذللا
 داق :ريلسلا ياسو تالايلن!اهيصنونءلا ىلا لستم
 5 دعمانارب رضارتارق فوحإلل ىوشم ح رغب وهسفن
 راجل نوربالن يذلا موذا وعمل مهماقهاواهل م 21 نآرقل تاملكل ندعم ىلا (ىنعملا)
 ىلع نويرضإ ,ىناعلا كوربالكأ /1ةراعتسالا قب رط ىلع ىتك لجو هسلح نويرمضي وأ
 3 قاعمر ع اظن نيملاعلا ةريسصبلا ل ضي رعتا ذسهو طاقلالا
 مساهم 1 ىلءور اجلا مسا تآردلا نعم ىلع قلط الوغتا ءارهأعمبا .اوذل ناو
 دارأو رمت اينآرقلا دح أ هب نا كل لا ةلريقغلاو رئت عوناذهو سلالا
 ةاكلادارأ أرانهاك هيبشتلا :ادأرك ذيل ناو بدأ كوسو ادارأ ناورتكو هفريقشلا
 دارأ لب اههنمادحار نوكيا مزلب الفأ اةراعتسالا قير ط ىسع
 ذب ور املا نو ريالرو مشملا لثملابسانللا فر .هدوتت كلو ائياع
 تالاب ىاىزودتالاب دنج «تسح حو ررح يدان يدوج إل ىوم لفافلا اذه لئلا تكماضب ألوهبا .ناوعئ اضل ىيلاوتاقوالا عيربضت نءةناكو دوصقملا ىلع

 ا



 بهذا(و ,ررخ ب)ءارتنأ ىنع<باطذ ةساثث !ءايلا(يام .)زيلعت:ادأ (نوح) يتسرب 7

 (ىزوددالا) ىتمدلا(دئح) راما طنئأ ترختكوريدت (تجاك) راجلا فلخ

 بلاط ىعمانه (تسربدالي) ءائئادأ (ىاز لجلاو سلما لعافوهوةب ردصلل ءايلا

 | بهذو طنرامجلانانراهللاءاروبهذارسب بح اسوارطانوابم ا ارتتكاذا(ىنلا) بغارو

 | عملا فرط بهذا ارمسب بح اس تنكسم اذا ىأ لما لعفتى تملا !لملابغ

 تارابعلاعنلط متيم ىلاصلخو كلاما الاو فورحلا دق نم طنونسعلا ل فرسلا

 |« امتنالا عيديات سهوجر خول ىوتثم اهشندو هاف الو فورملا بلاملا 3 و

 لملا (نالا )ف نا) رامحلادجو الل (تهوجرخ] يارثنا

 (ىنماا) حورشل دوكيال (ارتناجدشاب وح) زيخلا صقنال/ ددركت مك) كل 0

 | ةررةمكل طال الاغى_علا ىلع تلس>اذاىأ لجلاكيتأبنأ رزقي راح لتلك اذا

 ناءرس تلا انسفاندانأ (همدن) حور كل ناك اذا صمتس ال زرلاو ,زيسملا ناك ةرشاحو

 ني فيك ليقنافنيعجأ مولع هتلاناوضر ةءاصصلا بأ دوهاكب ولطم عناب لاغتشالا

 تالآلا ظفالا نمدارملانامعنبيجأ ظل نمداغتسيام ىنعملا اولاقمهنأن ظلل ارغ نم ىنعملا

 نفح المريخ نمت الآل ليست فرم ارصح نارا كل مومذمرعغا ,ايصةتويىنعملا دب مل

 اذا ىنعي تيبلاىن_لل ىلع تاصح اذاالئاقا ذهل كو رلاقلا سان: ضر ءلمتل اوه ىذل ا ىنعملا

 ىضأب نم ىوسادلا قر انةب ومالا رومالا تن2711. ذهيف كتزرخ ؟رومأ ثككرا دن

 تشو ىوتكم ناك ولو قترخ ؟رومال الرا دوف .عين4اروَمالآكدحَ "ال لوغب هناك ةبسانم

 ارد) رامحلارهطل (رختشي) م تساةدسةنامتيلئ» ه تبكمو لابودا درغ
 لام ناكو قاورام ارهط(ىسعملا اربلات# ةثام( تسلا ةدص) لام رسأإ ار(هءام)كبلفرد (تبلق

 بسكلااناكواو لوي هلكبلاتةنام لام سأرح .ورلار بلتل ارد كسل دئاوذو ب سكمو

 مهأ لامجلاةدهاشمو لاسولا بر .رثح ورلاوبلغلا بتاج ىف نكل ابجاواعرش اسال ىف

 لصقل سانل ارثك أ اهذ فا ارغلا الأ ًارهظ نع ةيانكو أٌيئالاذ_هل ةبسنلا,تلاقلاف

 نآرغلا ناعما .لوغب هتاكف لاومالا بج بس !نوكل زايتمالاو نيسعتلاوسيردتلا
 راؤا حورلا ٌردةذسن ىف بلغل اردن هدارملاو ,ةروصوبلاةةئال لامس أر ل بلنّر دىهوتلا

 | سمأباذهلو بلاد ا 1 لام صآر ل يلذو حور نافيالاوناعالاىن

 بلك ارك قةنهرب رخ « لوضقلاوبىأ ,هلهرب رخبإلا ىونشم لوقي و الالسلا
 ةروصلا كرتاكأاب رورعمزاماا لب 5 ؟راردعفا لو تةلاايأاي (ىنعملا) #لوسردش
 ةروسلا الريل ىلا ارو رعمر اما لس هيلعهقا لص لور .رابكسسر لأ يملا سحو

 ىوشم ة- -همعلا تيدامالا ف تيدر لو اصئاخ ىلاعت ف كعناكو ىنعملابناجراتتاو

 ينااو



 ني

 ب », وقوصلا سلب و صيمقلا عقريو لعتلا فصذع ورامكلا
 افلالاب لغتشي نا ةب انك اذه فوج اهني ة.دملا ىلا ةكم نم !يثامرفاسلبةو

 لو.-رلانارثإلأ ىلاعت هللا ىلا لصتل ىعملا فرس بكراانالو«ةريضح هل لوب ىتسعملا كرتن و
 نان مهرثأ ىلع كلس ا ىلاعت هللا ىلا لو ىولا تدرأ ناةثآرغلا ىنعماوبكر لوعفل اءاصصأو
 ةينيدامول-ه اهنوكحعل تال آيه لب ندلارومأ نمثل تارابعلاو طانلالاب لاغتشالا

 (دش) مدتج رابدزك زدزي ركيدنجا « ديدي يعصر وت ضن رح شل ىوتثم
 ىلا عج ارريعتنيشلا (شطمرب)تنأ (ون) سغنلارامت(س فخ )َر فو بهذ ىنع بانه نكس
 (نيركم) ىسيلا (دتحز طر اىعجردصل اتديدنبنمرضاح ممأ (دنلاهراممىأ سفنلاوخ
 انمى هىنلا كلفن [ىدعلا )نمل (دنج) لمملا نمو ( او) راكسا س(رلكز )برت
 | ىفو تآر آرغلا كح راهسوفاهطب راق ”نايمس ىقاهط راىلاعت هّهارمأ نم تفر هلا

 ىلعردقتا تايهتشلا رمل اهل سيال كى نولبفلا لب خا. ديقلا : يمد ىن ناصلا مادو
 لمح نموةعب رشلا راك هنتر مهلا ىتمىلا عاضدطب رتملاذا رامحلانااك اهطبشا

 « تحوى ىهاوحو لابد صر دءاوخ ع تيتو ةرارواركشورب سراب ىوتم ةنامالا
 اوى نلااهانعم(تسيندر) سفنلا ىأاهل (ارواز ةعاطلاىنعج وأ لمحلا ندعم 6

 ونالا ءادأ تبن ا ىنعم ندزب ن مدرب نوكب تندر لوالا ىلعفئشلاب نان
 .اىندربلوغت هرومأمل ايلا, تاسبتالا اهانع»ةدحاوةلك تسيندربنوكيىفانلا

 ةنس ني ال” نيلارمدكم( ىس) ةنسةئام ىف( لاس دصرد) تدرأ نا (ماوخن) ريكا ةادأ رختكف

 سيل ى أر ككلاو ريصلا للم سغنل راحو بكرم سبا (ىنعلا)نب رشعو(تهو)

 أرمغعا ةروسرخت[ى ىلاعن هللا لات 4ةياهنال ةءاطلا لمحل م2 نالة شنب رشعو ةناس نين الثف
 !ةهنيقح ْنا كلذودبأالاىلاىأ (نيفيلاكستأب ىتسح) صالصخالاب (لب ردسبءاو)
 كثب ,ة«ردملا تام اتم نم ماتم ىلا ل ماولا ناإكف ةفرعملا تاماةلغيا خالو ةفرعملا

 كالا اذ_هةلازا ىفرخآن قب ىلا جاتعفرخ ماعم ةفرعملش هيتأي كل ذك ةفرعملا فمانالا



010 
 | صال ال مالكملا لساح نيدملا مدت ىمهتنا ديالا ىلا ةراشا انه نيفيل انا تيثق ىه انتي الام ىلا
 سفن لمحت (ررمالو) ماعن ألا ةرو خف ىلاعت هللا لاتةامالا نأ ثمل مت نم صانمالو
 اهرزوةذخاومسفنلاو نيالا مخ لاق نيلالجىسهتا(ىرخأ) سمن (رزو) ةممآ (ةرزاو)
 .اهغازأو لاملا باقم باهل !ناكن اواماذعب بلغت !ملأتنالو هلهأ ىهاةبقاعم
 |عسيفاهقالخأو س غال تافطصب بلقلاة م حبطنتقسغالاة ذسخاؤمىلارهقل اعسصأب
 نمدب روساموهام رتب رزولاو مثالا بكي وا اذا تاوهشلا عج نبرمفاهاوهو سلا
 هيلع لكوتلاوهينامالاو ىلاعت هل ديحوتلاوركسةلاوركذلاو ةءال_ااوءاق هلاوةراهطلا

 زوالا رزولاةوخأ تركي

 ةرذلاقثم لم نك) ىلاعتدل
 هردصمى أ (هريا رش نذل اشم لمس نمو) ناك بارع
 ةمادنلاو ةرسحلاب س:11ت محل ىتلا ةمابقللا (دهكو بالتقللا ىف :مظعةثقانماغلا اذهىف
 توملامويلا تومتنأ بلع بجاولاو اذ هَّنمدتْشَعاَي؟تامابلا ىف تسبلو ءابخلاو

1 
 اق يغدزو ىونثم لوغي ونراعلا ناطلرم_ك ةم.طلا فاعلا

 (تذاكس) لسمدتل ىنعماته (تشادن) يي تشاكت ىريجاندورد سك عه وتشاد
 السآ (ينلا) السأ ىنعمت اغلا يهل نوكسوءاهلارسكي(عد) دسم (دوردن) عري

 ن او ”ىنعمطو وف ع رزريغ نمداصاا تيلط نا ىدنوأب لوغي هحو هللا |ضّدَق
 ايىفالفنأك ول ىوتلم ديمألا اذه لودي نأعم طلا نمو رشدلا ف ةلعلاي فأي تلا لكأ
 [روغلا ىلع لجرلا لاذ ٠ (ىنسعملا) © ناكدهنو راك هنههاوخنآ مهنم « نايك انيك

 ك



 مو

 ثروبمعالب ةثملا'اجرتا اذه لعق تاك دلاو راك ابا أ الوثلاذ بله ةانأو ةني زخقلا
 ادعس تنك نا لوفي نايوتلا عمطلا لافي تأ نكم ونا رم ٌةلاو بانءلاونامرحلاو ةمادسنلا
 راك »ف ىونثم لوقي.و عمتي اذهلورهاط ق اغنور طاعو لطاب عمم اذهةلمملا كرت فرمشإال
 ىنعع انهو ىتح نعمات (نئان) يب تسرداقنئاندودياببسك « تسردان مهتاوناثسنخج
 أردانألا ذوةلو لاو تلا نالداعم ىأ ةلودو تذعامجللا جو ىل الاون زمللا(ينسعملا) مادام
 عممتملا ذاق ءادا زال كمل اناا ىلمف هيلع مكس ازومجالمودعالكر دانلاو
 نعدعم الو ىلاعث هللا مأ لثتتنأ مزاللاف هللا بيبح بساكل ا ل سو ءءلعهللا لس ءهوق

 اراك زانتكمأب « تسيكوئامار تك ندؤ بك الف ىوشم لو
 (تسيكوتام)نئاندللنادحولا (ةرهنك. )بكل عن (ندركب سك ) تسبب

 (تسييرددوخ ) نئاندلا كات(نآ )بس كسلا نم( راك ا)لجرلا بس ال( شكماب) عني ىتم
 ساناعقو الءانعمراكن الل ماهغّتسالاو نئاف لانا دج و مثعىتمبسكسلا (ىنعملا) اهابنع

 كلحربص-الزوغبا ذهلو تاناتعلا عنمتالناطاطلا كل ذك نئافداو دسحو مهيرحتلاسرياك
 لكفةعاطلا | ىأ تاعاطلل لو سولا بممع ةنيفدلاف بيصن كل ناك ناف بس كسلا ن«

 ناو مهتلا ىلاعتهتلالاق تانانعلا ىرخألا ف دسجو تادابعلا .صلخت أو كس نم
 دجوو اريسخ ناك نا ءاسن دف ءاعيعابالا دج ال ةرخ آلا ف سبل ىأ (ىعسامالا نا_تالل سبا
 مش ميعس ناكناو باونلا نم مرحيل ىلا هناا انع دعت تاور ءارؤاك هللا تايانع
 ءداقتعا نمالا هلا ذه نكي هر فس أ يفبدح وت يعسوا لوةبو تاجر هلاو باوثلا نءمرحي
 ةسوسو نمو تاريذمل ى لات َنطْلأَْهَحَوَمَلَعَن اخ ىلاعت ءركع نءهنمأو هر تلاياذع ىلع
 9 ىونلم ريشي اذ هلو سيلب ادرط ا بجو أولو ةحرلا بح وبالرمملا هوقو ناطبشلا
 اهيقأانهو تحوم () «ركدنآ ايىدرك نارك اك ه رك ارانفرك ىدركذ
 ةادارفسنزوب(ركا) ريساىنعج(راتقرك )تنأ(وت) نكنال (ىدركش) يذتلل
 لانا (ىنلا) ريغلا دلاذإركدنآ )ديدرتال(ا) اذه تلعفول (ىدركن بارك )ناب 9

 ةيئاطيشلا سواسولا نمددرتلا اذهوهريغوا دم تاعفول لون نأب وا ىارك !لوة ىف متن
 :نافنزا نآتسهتغكو در حسم مام و ٌناهوابلوسر تةكرك ازك 9 ىودشم هعو
 عتم) نينوكلا ديسسىأ قفاوملا لو لا (قافواب لوسر) ولوهورك !لوقن» (رك ازك])
 ديس هعئمول لوف نا(ىن-هملا)ق اغنلا نم(قاغنزا]معن(ثسه)لاق (تفك) عشم (درك

 |ول ةاكو مكايامال لا هيلعلاق نيةقانملا نسم قل هلئ قو قال ا نمو لوغ معن لاقو نينو
 هئعدتلا ىطر رب ره ىنأ نع قراشم او مياسملا فول. عيص ىف درو انملا مالكىماهئان
 ىلا صرح ريس لكى و فيعضلا نمرثملا نممتنا ىلا بحأ ىوقلا نول مالسلا هيلع اق



 نكلواذكوا ذك ناك ذك تلعف اول رمتالذ ئث كباس ناوزهنالو هلي نعتساوك عم ام

 < در عنك و ارد زفانمتك ي» ىوتنم ناطيشاا لم جفتول نام مفءاشامو

 ارك او نآو كم ةبكس مناك اةىفانمل لاذ ( قف انمناك ) يدري تسحر حجت فك و ازاو
 هريغدوحولئث عانتما اهانم لاول اهاانعم ضعد ىف ثناكو لو ةيطرتشلا تا ىنعم ديفتةيشآلا

 بهذي (هينترسحزج) وللوت نمو (تفك ازر)تلم(در#) ولو (ذكو ارد
 ىتالساو ىنامادارأولىنعي وللومب ثامقفانملا كاذو(ىنعملا) ةرسملابالا ةرخآلا 3

 قت ولثعع مثىنعملا اذهلو ةمادنلاو ةرسم ارب ةرخآلا ىلا ايدل نم
 نأ الان واشنامو لوقت ىلاعتهتةيشملاو

 بلاط (تسج ى)لزنملاو تببلا ةئاسحاوةدحر

 هيهذأ (شور) يدم (ىسود) جايتحالا نعت نم(
 هبه ذأ هل يدص ارب بلط هج ايت>ا ةهح نمي غدصحاو (ىنعلل) فرطوةم

 (ققس) نارول نعم (رك 1)ثيبلا اذهل(ارنبا) قييم لاذ( ما) لاق (
 (نء) دنع ينعم انه(ىولهيإ )دوي ن متع ع ناكل أك ونعم (اك د) فس ئأ : دحوفلءايلا
 ىدنعناك فةستيبلا اذهل ناكولسب رغلا كلا قرريصت# كذا (ىنمملا) كل(ارترمإ):أ

 عركة هرم ىشادداسرد و رك اىدوكاس فابجموؤو قوم هبف نكست نكسمكا
 اريغىهءالمهلالادفارسكم (ركد) عيرتسي عم ىغاملاءاكساءايلا (ىدوساس)

 ىرخأ ة رة ينجو هطسوي ناكول هفمممرط املا «اغصن ني دي ذة -منوبوكي كل ابعو (ىنعلل
 كرامي ىركتفك ل ىوتثم ىنانتا عارصللا ىلا انورص«لثالارطتلا فرك 0
 (رك ارد منلات (ىزكتفك) ي«تسشت ناوترك ارهداج ىذا ٠ تدوخ نآرأب
 هقيدصن م بي رغلاعمساملا ىدعملا] دوعقلاىنعع(تسشن) ردقأ ال(تاوتن) رك ا ظنل ىف
 نافولىأر ك١ ىف دوعم| ن الجو راب نكملو نسح ءاندصألا دنع معن 4 لاق مالكملا اذ -ه

 لطلاب همهن إل ىوتثم ايف دءفأ نأ ىنكمى تاك واماغمدح النوكنال ظذلوا

 (دنشوخراكبلا)ملاعلا اذهةلج(الام همهننبا) يدنا شن اردارب و شوخزو « دةنوخ
 امواسندلاريورتلا سدارملاو رب وزتلا وذ نمو (ري وزن شوخزو) رطاحللا ببطا ئيبلا
 نوبل اط س انلا ةلج (ىتسعملا) رانلا ىف مهتلبس(دنا شن ةردئازةسناهنلا طوظملا نمامف

 ءافس نموأ مسهنارب ور *اغس نمو نوحيرتسمنورو رسم 4 بلطلا ف ىأروضأاو رورسأل
 مهساشملجأل ةسنافلا مهماطحلاسرا ىلع نور دقيال ىأ نون انونوغفاو راثلا فريوزتلا





 لاقدا لادم زاغلا غب وركسلاوعادصلا!لوغلاو رديإلا -
 3 اوناليغر لاوغأ عمجلاةالعل اوةيهادلاوةكلهل ا مضلابوا
 نماناولا نواب نمو !ًرمث طمأن هلتةواهتةرعو بزعلا اهنأر دبادرأ سانلا لك اين اطيسشو
 تاع نافناليغل ا ثيخأ ةالْسعسلا حاملا ىف لات ىىهتنا ل عملا هبلازام لكو أَنا ملا
 .هفرعت ىذا نيلساولان اهرب ونيفراعل!ناطل سل لوغيف لوغلا
 افسوا .: توصنا مانيب دص ةروصب

 نيلخآلا نم(نالفآزا) بك ارلاثل اذا (ارهجاوخ نآ ٍلعشب ىتح (دتك ان) نالفا
 .اومل الا: لوغلا العجي ىن ىلا ىلااولاعتالئات همسي بكرلالهأ نمدحأ لكوعديلوغلا
 ىرتثم يكل اهلانيعئاشلا نيراغلا نلفآلا .بكرانايعأ دح اوهوأ

 لامعأب نيئارملا تدلل ماطح باف كئتتاقك كملنا ”ىزر مهروص نين زملا ةئسلالا
 كلئاينادوهنوح لل ىوشم لوعبض نطابلا لوذتو نم عرس م نملا لوغدا:ندّدْسأ
 (ىنعملا]مجولاءام(وربآ) بلل ا(مهاوخ) ان هن سمالارخ ) وكيرخآ ) لوغلا لا ذتوسأ (لوف نابت )نركيفيك (دودنوج) «و بار مهاوخ ءاب مهاوخ لام «. وكب رخ أ لوغأ
 ةرامالا سشنلا لوءثلو ةيفانل هنشك او هذين لوغلاد لا توس نوكي ف بك مالارخ 5 تلقنأغا
 ةمظعل او لابفالاو ةلودلاو لالا بلط أ ىأ هجولا ام بلم أ اهاج بلح أ الام بلل هللخاد, .نمأ
 نمصالملا فيك تاقناف ةبنساا تاجردملاو ةيلعلا بصانملاو رو رسلاو ةعنرلاو لالاعاو
 شب وخنو ردزا إل ىونشم .نيلساولا ىلوموانالومنيةراعلا ناطل-كللوةيةنطابلالوغ
 تاوسالا« نهال دوجو لخادم عئما(ىنعملا) اهزارددز) فدك انك نم اهزاو؟نبأ
 .ارمسالا كلف شك تح تاليوفلاوةناسفتلا



 (ةذننا
 اهتايهتكم تانملا لك أناجناةرامالا سغالارسالا اذ مىىعساذهلو فيلا لك أيريبك
 نطاسبلا لوف نالنال_غلاتو سحماو قاومت اركذا (ىنعملا)!مغمع(زودب) ايندلا لبقو
 نبالاق (ناذالا اوردابف تالمغلا تليغئاذا) ثيدسإل ىلا. عت هلارك دبالا عميالو ميال
 معا نيدللامجغ لاق (بولقلا نك مطن نلارك ذمالأ) ىلاعتهتا لاق للارك دباهرشاوهفداربثالا
 هلوفك !اوهثواس هلا. هيانئمسطاننيققاثملاو رافكلا باةوهو ساتبلق ةعبرأ بولٌل انا
 دوغلو ىسنفىلاعت ةوقك للملا بلةوهر سان باقوااؤنأ هطاواس ددلاةايحلاءاوشرىلاعت
 ٍباقوهو قانتثم باتو ىدهو هيلع باتف ىلا مث هلوقك ةذا ميعنر ةبونلا هنا: مط انام عدل
 .:ةمطاف عيمطالا نموثلا

 :هملاغءابلوالا صاوخو ءاسنالا بلقوهو ىفادجو
 وأ لاق قوملا حت فيكى رأ وق باوج ىف مالسل ١
 'ةفصب ىلغل ىلهت دا قولا أيحاقيغيك ىأبإ

 نعاهضمع (زودي سكركن ِزا) كنريصن ريب نيع(ار سك ثمان الومثل لوشياذهلو
 سوهلاو ىوهل او سفنلا نما فامواسندلا عاهضهوأ املا تغتلتالنأبةرامالا سقنلا
 جم ف ىوتثم لاقف بذاكلا سلا, لملاتلاو قالابصلا مي هلايقح ا لثماذهلو مهلارظنتالو

 (ىاتش)دسو فلخ ىنع (او) يأ لرإلا 61 دز[ اري لنر و سانشاو بذا زارقدا
 قداصلا عصلاربس(وعلا)لعااشبا[تازلنإتارشلا نول (ىذلنر) مهفاوزيمىعم

 مصيةيدبالا ةمعتلاو ذب ورخ الاه كاس اهيل[ الكم قملا رفا ىأ بذاكلا عبصلا

 بصح الاذو لست قيغحلا قاسلا ىلت ةطسساويبارمشا ةروصاا ىف ة-الملاو ةفاطالاو
 اواهّمْسعي وةروصااساك نماومهفب ةٌعارلاونوللا اذ

 انردو رعص دا أيدي

 ١ .ةعبسر أ ناولأ ةعبسلا (لنر
 ففوتلاةلمهلا لادا ارسسكب (كنرد) رمصلا
 تارثكدلا ناولأ ةعبدهاش ني هىتلانيعألا نا

 |ريصلاب ةحئارلاو نوللا نقرا



 نيدصر هظنو ىوساه مور نعةطوب رم نوكن ةظةيلاةلاح فة ةرهاظا | نيءلا! ذكر خأ اروسو
 > اهكنرنازعىيباهكدر إل ىوتم راش ةورخأ الك شأن غارو هئرث ناب

 ىزنوةريثكناولأ :رهاظلا ناولالا هاله !دعام ىرن (ىنملا)
 كزوأ ةريثكر هاوج .بارنلاو رفع لح اس لا هذه ىف ىرتكأ ف تاؤرماوجراجالا ضوه

 3 تاذرهاوج هراجصأعشوم ىرن
 دءاتلاا وهل لرأ اوكر تلى ىرخألا نع

 0 ا اردهلاو ةبسْنلل
 , نوكيأم دحاورهو+ ين كانا راسارزا ها شع (ينامييخرج) سا يتلا

 ةرئاسللاغا اسم نوكتررصلا نيعلايون ءنوكتو أ اهلدادع الر هاوج ىلع ابوتءارحت نوكت
 ااه بتا م ىلتو دلريسو رود لحم ىولعل ا ملاعلا نوكي ىأ
 دضرلا دج فكوتلق انة هديساتسم قال ثا لوغين لوصولا نب رط

 ذا تعصب زجل
 اة از شرت دع

 دب جاب هبت
 نةناكملا بسم ل :ناكملاك لت دبل

 دننتم دري نكر اكرب نوح
 ىلا جاري هم نيكلا (شبن يا ديو سبل
 |ردغتالارتسواب اهل غاشلا ىلع سنو برضا لغشلا (ىعملا) راكلاب

 ةيسنجلا لص ملاذاو لمعلاو راكب رفشن الن داراكلا صا جراخ فاشل عا
 قلطملا لف اغلا ىلع لاعفالا تيرس ا لوغتو أ ماهشنالا

 لعاذلا:ده امم نعاولطمتو ب اههسانااراسأ 0 .قينملا
 هيلارظنا باسو نعم ناكميف لاعألاو راكلا لا ذجراخ ىلا عئءارتنأر دقن ال قيذحلا
 ,ىونثم هعفومراكلخ ثلاو راكلا عمجنا لعنو ءارت تح بل ةلارظنب نطابلارلكف

 ةونديدابنمان» (شاب) يتسلق ىوزا تساو ريب نأ « تسلماع شار كاج



 ىذا لا ذف رماها دوحو لحو هراكأ او لغشلا ل (يئعملا)توكسل اهانعمردصملا تدش ىنعمب

 دوجو لح ىه ةشاثلانايعالا لوقب «أك«زماءلا نعلفاغ غال حن عج رانوه
 ,ه ىذا ندب لمأعلا نع لفاغلماعل ابن م نعج راغوهىذلاو قيقا لعافل اوهو لماعلا
 ىونثم لاف كراكسمدو سلا ناس ىف عمم لهاغلا نع لفاغ ةبترلا«ذه نم ج راو دبعب

 لخداىنع# (؟رد) دع (سد) يي مهبارون أسوعتس مدع ىعإ كركر دآر د سن
 هنعريتو قاضألا م دهااوهر ةسانل !نايعالا ىأ مدعلا "(م دعى عي كراكف (كراكرد)
 مدعو ىف اضامدعاذولا .ولاقر م دعنيعل ىلا ةبسنلابوابحرام ا دوحو بوكس مدعلا خيا ثلا

 ىرىتح (ىنيمات) ةنباّثلا نايعالا دوحو ىلا لومي هناكدوولا عنتمهنالى راب ادلب ىث

 بح ا تانرامو دعم نكى أ مدعلا ة بسم لخدااذ دعن(ىنعملا) اعمى نعم (مهب)

 + «ىف مما اوعئاصل العروس عئسلا اهةمجونا هلاو عنصلا امم ىرت ىتحاوتوتنا
 عئاسل ا ىرتثلنا لب ءامعو عئاصل نعت ن هرمغ ناكميلعوهام ىلع عئسا | اذه ىلعفملاملا نيع

 معلا ذه كلنوكيالو ها أيش الا عت ءايشالاب ىلا هت هلا لعتاكو هعن اسد عنصل ا ىو هعاسو
 مدعلا ةبتسم ىلا لوسولاوةمسافا قالخالا نم ه ص الفناو ق دصا اوةضايرلاب و

 كاك اذان لس اح ليم ناكسا دوحولل ناكو ”ولوءاثملاو مدعلل اسر ىل حت نالهللا ىف ءانملاو

 تست دبثوبةرط نور متسبب ووو ىاب توج ةراع » ىوشم اذنك الا
 كد بلا[ تديكذي) رهاظون ىذم(نشور) ز عدل ان( ىاجنوج)
 نب انلانايع الاوهوءاكراكملا ناك ال( ىتلا]طلغتو أم (ت يكد يشوب راخ(توب) دعت

 كراكلا جرلخ ناكفا دعست ىديمالا لاهيا ده عر ةيؤرةبت سو لحم
 غءن1 العن دح أ نملفاغلا ىأراذاطاغت او دعبل اورتسلااملاع

 ج ران عناسلاةدهاشم هحورمتاسّدق لومي أك هركسنااغل اهم نكن او ءسبل ا ىعسهعبطلا

 با.مدبعلا عغرلادام عناسال باج دبعلا فرط ف ثاعو: ىلا نالنوكدتال «اتئااومدفلا

 |ليدبتبالا“ائهلاومدعل اد ,عللرسيني الوان ايع عئاصلا < بم: نيعىرثالنيبلا نم تاعوتسملا

 ةاذلا نايعالا نم لف اغلا ىزاسمل ادو-ولا ىلا لئاملانومرفنا

 مرجالةياثالا هل هوتدوتعلانوعرفنا (ىنعملا) دوروك شهاتراكزامرحالو دونع
 نايعالاوه ىذلا ىمهلالا الا عبتمقي ور نع دعت ىأ ىمو قمل ءاكراك د

 6# ردزدنادرك زابارا ضقت هدو زبدبتت ءاوجاف حالا ىونثم لوفيا ذسهلوةتباذلا
 العوج قا حو ءاضقدر ىتح ىمولالار دقلا لو



 انهت

 مسا ثآووذىنعم انهدنم (دنم هليحتآ) براشى أليس ىلء(تلبسرب) هفئاشتلا (اذك
 لعق (مركشت !نعفبأك ةفدلاتغىأ (بلريز) نوعرف ءيلارا ثم لاوديعبلل ةراشا
 لعن ىسهلالا ءاضٌعلا سف (ىنملا) هني ىلع لمح (دنخ شي ر) تقووسغ: لك (مدره)
 قجحأ | الئانرطستو هللا بحاص نوعرفوهو لاذ بر اشو ةلبس ىلع تقو لك ةيغخ كاعفلا

 كتءسل ىضتقمليصخت ىف ثيعسو ىسملالاراكتل ! نحلاينعتلغغو كونها ظبتر رتغا
 0 / ىوتثم الالهلا ف تءةوو تيعسام غاشف

 م دعت ملغم فا أ ةئام(لفط نارازهدس) هاري دعتو

 درك ) تح (ا)ا لل ىنعب (ءانكف) نوعرف ىلا عيجاررمعش(وا) لتقىنمجي
 ىونثم كالاريدهنر مكس در يتح الط ةددعتم لغط فلأ ةنامنوعرف لت

 درك ) جراشل قيال تدرات) تور كرازه وركز ددركتو تورد تزخ
 الا لعفام لدف امو( ىتعلا) مدو(ثوحنو) ملت فولأ (منارازه) علا ف (تدركرد) لهم
 مدولطت فولأ ءملع ف زعجو دوحولا ىلا اللا« بلع يسوم ج رذعالىتح«فلاغ مكح شرعا
 9 ِ ) يدش هدأ ءاوارهنىارب زار و دث» دازىسومودركن رخ همه 2 ىونم

 لوغي هنأكى هلالا رهقلا لجال نوعرفأب توفوا لاهسيلع ىسوموءامدفلا هذه مارا عبمج
 ءايشالانا ملعي لو هعبط ى تمم . ىلع ىشم/راكا راؤول ات هللا اريدمتعفددارأ هسوردشا سده

 أرهتلأريرمنا له هلع ناكف ءاسنلا ذو لال لاورتسلا اع ىف نال ىاعنهتلاب
 انحاز شك كلش شبابو تدم لاز/ يدبر ك قو ىوشءاهك الهوهشن
 نوعرما عجار هت لءافورظنواىأرظئلاوهو نديد نم (ىديدب) طرشلامادا(ركسص)

 ىكو ىناملا باكل هسيف ايلا ة سباب تراس (ىتشك ثشخ) توعرفىأ هجر (شيأن)
 الاريدمتلا نوعرف ىأرول(ىنعملا) بد الا نع سيبلاب

 نمر ةسمررعلاءايلا مشب(نورب زو)نوعرف أ هتبب[ شا هناع) لخاد(نو ردنا فا
 نوعرف(ىنعلا):دئانربغ نماثبع (فاذك ) ىغامما ةياكسل ىورتق ( تشكىم) جراما
 نماثبع لافط الا لتي هتبب جراخ نمو نمأو ىف اعممالسلا هيلع ىسومدجب ل خاديف قشلا

 ممهعفد يل ءدحالةر دةالراج هللا سعأ نا لبعد ْغ

 سفنلابحاصا عسجار زيهثواوناملل كنمةبكر م( وك ) سفنل !بحاص( سفن بحاص) لم( و ممه) جدر / 9
 لتي ىعمانهو بهذي (دري) ريغلا ىلع (سكركةرب) ناربحلاكةيدبذ لعب: (درو ربت



 اكلت

 ادقح سائلا نم هريغ لع لهذي ناوي اكء فت فلعي وهف سشنلا بحاساذك (ىنحلا)
  تنعت هدوسح نار دعنبك 8 ىوثملوةبنأن*ادعأ مهذ «-نأبئيملانظااي

 اذ_هلوغي و دعدو حل الاذو و دع لاذع (ىنعملا) )6 تست داوانعتدودوسح وع
 أوحراإل ىونثم لوةيول شيا ذهلودوحوو 0

 بحاص ىلا عمجار ريعش(وا) جي ودعؤك دودج
 سفئلا بح اص(وا) هاسوم(وائموم)هلدب و( دوعرفوح) سفنلا
 لمس فنتلا بحاسالاذ(ىنعملا نبا( وك) نايل (مك)ج راما ف ضكرب (دودحتنوريس)
 لاعت هللا لاق ودسعلا نياالثاج راش نم ضكريسفنلا بح اه كاذوءاسوءهنديو نوعرف
 .اهللءاطو ىلاعت هلرط“ا اطنمسقلا ىلاريشي (مسمل) سا ةردعف
 .هقلخ ةذاكى ع هنم بجو هيبح عمد رس نيسد و هريغةبح نع ملسو هيلع هللا

 ليلعولت) لامن هللا ملا طارصلا نيبي ىأ (نيبملاٍباَكَلا تانآ كان) مهتاباسر دق

 ىف ة يرو رضا اة احلي ىنعب(نونمؤي مومل قلاب) سغنل (نوعرفو) بلعلا (ىسومأ ل نم
 (ضرالا الع ةرامالا سفنلا (نوهرف نا) هنا دجوو ىلاعت حلا باطب نمثي نا مهتفرعم

 (اهيش)لقملاورسلاو ورا مهو( اهلهأ يفتح و) ةينانالا ضرالا نم ىلع لوتساىأ
 ىأ (مهءاشأ حذب) باقلا تاغس زيكرتعأ يبينعلا( مهم دز هلاعيتانانسأ
 تاغضا | قبب ىأ ( مهءاسن يهبو)بليتلاو عورلا جقودزا نم ةداونم تاغصلا ىف

 (نيدسفملانم) سفنلانوعرف ينعي (ناك هال تيما سغنلا جاو دزا نمةدلوتملاةعمذملا
 مهو مهلع متنكأ( (ضرالا ق اوُمعْسسَنَدلَلْنَعَنَأ ديرزو) ىامورلادادعتسالاداسنا
 ودق (ةمأ مهلعجتو]رسأو سفنلا نوعرف* ”اليتسا نم مهصاخشو باقا!تافسليئارساوتب

 وعر لالهدعب (نيئراولا مهلعو) هللاىاربلاىةمئاتالا تاغصا ا عيبج مهبىدتغي
 ىلع ىلوشسسا دق س غنلا بح مكس غنا نوعرف نا تلع ذاق نيدلا موق ىهتتاهموقو سفنلا

 راك د رادخلومدبشأبو ةىرك هلا دع وك ةهجنمهدرجووةب ىشبلا ضرأ ىف نم

 ةديخ انا شملاوم «ىلع هيدي ضعي ىنعم (دياخى) دي (ثسد) هريغ ىلع (سكركدرب)
 ىلع ايلوتسم بغل هيدي ضعب اهن صوالا دمه فن تعب لخ ادف سفن انوءعرفو (ىنعملا)
 لفل بجاو هسفنب هنا لعب لو كنق ىف ابعاسو هعبط فلاح نال داعم ةسنافالا ضرالا ف نم

 1 لوقبو ةباكلا هذه. يلاريشياك ءادعالا رئاسنم صلت« فننوعرفدو>ولا ىموم لتقولف

 ادحاولقلخلا ةمالمن اس ىفاذه يتتكبت مهن ردا ار صح مدر "ندر تمالمإلل



 مه
 0 لاذوإ 0 انضوجسر مسا (مخنزن)
 نمامأو) و 5
 أرودصل ةيئاوهلاةب واهلا دفووهىتعي (ةب راه همأن]تامحلاصل لامعالا نم(هنب زاومت شخ
 كلاردأمو) بل نلارجع ف اهترتي واهل او ىولبلا«ذهلا ةرخدملاىوهلا نع دلوتملالامعالا
 عقدي عت شن كلب واه همأفهلوه ىلا ةراشال طفت نااما نيكس لا !ميأ (هيماعرانهيهام
 نمأوةينار ونلا ةمناحورلا ةرملاوهو ىدبالا معتلا ىلا كيده وهىذلا بالا عبتتومالا ذه

 ةعيبطلا بارت كل سدت ةيناطظلا ةربل اعلا ول
 0 ميو هيقامبل يدل بل اهل رشق ذل اطعأ هللاو ةقيملا

 ولنبابا جدوكبل رشقلارشك

 ان ب دح د هن ىسهتنا كلفن ىلءمئادلا
 ةلثوم (ىرهوكدب زاك) همأ تامل لات(نشنفكإت يذلا لاذ ( ىينا) #يقردام وو |
 كلاذو (ىنملا) ةبرردسلل انهءابل ا (يردام حتت تأ( )2 كستعن ل (ىدروانداب 1

 اهلئنأ فكر ىأ لقتل ىأ# الا وحرك( كس ف نم تنأدمأ نام لاق

 يعج واولا مش (ارو) م .ءاثهىتزولء(ىه) جوش رخ
 تا سووا ول زرقا يرتكز دا عيئان(ورتتزكا)اردا

 كب تاعفامرخآلا ىف لل أ 3
 «١ تيوراتس لا تاك م

 ا ا 3

 سمار

 لاق 9 ام ل 0 « مشن ىاش -- تأ
 (سر) لئاقلا لاف(تغك ماحب هلنقا( متم ىاشكت) ىنازلا الا ذلئاقلا كاذارئالا
 لتقارت اهقلث اسلا لاف(ىنسلا) لنق!(مشك) لجرا (ار ىدمص) مويلك (ذورره) اذهيعب



 ةبصق هنمدارم او (ىان) عملا ةادا امانى لنا ءامد نم (قاخ ىاهوخزا) صلخا (متسر)

 ةاداماو مطقلااهانعمةس رعلاءأيلاممشإ رب ع ةلوتقلا ىلا عجارربمت (ىا) قلحلا

 اكوا (تسع) ارمددب اما ممأ ةروص ىف اردسصمرب ظفل نوكيف ماكسملا
 ىلإ - عطق نم ىل ىرحأو ىلوأ اهل ىعامةو املا مدئم صالخ ىلالوإ لت (ىنعلا)
 «٠ تينا ديردامن آت سفن »ل ىوثم لامة هغلا |نم ةصخلا ناس ىف عر“

 | لك ىفنال ل سفنالا ةصيقلا امنا ةبح سام (ىمعاا) «تبحاترهرا

 نم لررضو ةمحان لكى رون ءاههت ةروك ذملا ةثيمللا ملاك كل فنىنعبدا-ذاهل ةيحان

 ىرز عدسة ىدره ه قدئارجك اروا سكب نيهإظ ىو اهمالا نوكبأللهوصخ حا

 |ىندلا لاذ(ق دنا لجأل(رم) اهلثفا (ارواشحسمب

 (ىكاح) دصقتري زعل(ىزب زم دصت) سفن لك ىف (ىدره)
 دارملاوز يزرع دخل عدت سفن لكى ف ابنالاهتءاند لح ال

 ان تسرب سوخ ىاس هند نبا ىوزا ي:قو
 ةرامألا سفنلا لجأ نمةفيطال ابن ولاول« ,(ىدعلا) .قاعلاب ويك

 ءاضقيىشرتالكأ قالئاوزملا .بوانضت تأ اهل الو برظ ةءاه

 رس لق ع قالا ىداعتو للا

 (زارالفنتاق (ىشك سضن)
 اانأو( (ىنعملا) راذتعالا

 ا!نمك مرا هى الا

 نم (راذتعان) تسلخةلمهلاءارلاعتل

 نوكيال كرا ذتتعانالرا ذتعالا نم صاخت امدعب

 ةئسحلاةئدرلاكقال_خأ تاثياذاةرذتعت اذ ,درلا قالخ'

 2 الت مماوىراتخالا تدملاب تومتلنال كلدالب و كلدوحو رايد 3

 او ةيد باوج وه لاةةهحورمشا سدة لك شن امترارعخ الو
 01 انلوآوأيبتا ىاربزأ :؟ربىسأك در لاك 9 ىو ني ركشلا لاكشاوة رش

 (ىاربزا) انمالك ىلء(امتنكرب) نزولا ءز هل تف ذح لاكشا هلسأ (لاكسش) طرششلا ةادأ

 مهنا ءايلوالاوءابمنالا لجأ نم للاقو انم الك ىلع لاكشالا,ىنأ دحأ نار (ىنسمللا) لجأ نم

 تولا,تامنا م الما منأوىصغالمهءادعأ ىرنو ىرايتخالا ثوللابنونبم مهلك

 سنك هارأ ىرشم هحوتك انيلعداعأو _ء«>ورها سدت نام أف دعىراتخالا

 كرب رغتلا ماهفت-الل < طفل( هلار ابنك ) جدو حو دونا: هثدناشارح سد هدورمتشكا ا



 ةقيرشلا مرت السلا مولع ابنالا نكي دوي انعم ارج) هدعب(سي) منةتيممهسغنأ

 )# باوجارتا راونشب« ب 3
 :أ عض باوصلاو قلل بل اطا (ىنسعملا) عيشم انعم مأ لعف

 / 23[ «دوبدوخ نعتد# ىو ةبشلاولاكشالا
 :كث.برضلاوهو(مخزإئلاذ(نآ)او راس(دلاءدوب) هضنقدسع (دوخنعتد) تانح |

 :ينال اىفاوبوكي مل نوركسملا«الؤهو (ىنءاارا نك (تانج )رانكلا ىأ مه(تاشيا)
 .فنأ ىف_ءاوب رشربءابنالا ىلعر ءاظلا ىف اون رضاك اوو رض مو مهسئن أ اوداعلب ءاينثالل
 0 ىونثم ملعتو مهعىلاعتاس ماك اليناءالاو لعبت نملعتا ذك
 قدام درخ دوت آن عمد « داك نام دصخك دشاب
 وهؤدعلا(ىنعلا) لاسلا هيريص+ ىف ظفل هيلع تلخ د بئاغع راضم لع( داك )ع راضم

 هللا نم قتلي وعزنل!ةلاح ىف تقولك نوكيىذلاٍةدعلا سيلو ح ورلادصقب ىذا عملا ىف
 || تست ىع لوغيفالاثماذ_هىلءدر ربوع 04 ىلارعصب مالا ا 0

 فاكءلاو طاوطولاو هو( شا فخ ) يي بابعجلاز دمي اوخو دعو هبا
 سيل طاوطولا (ى_هملا) شافحلا ىلا محا ريعش[را) سعسلا مسا (باق 5) ريغ 1

 هنوادعو3(211526[ ينعش نع ءا هع رب ماو دع
 :واهتر « دة كىئاروادي روخ شنو ىم لوغنا هتلياةءإ
 (ارواديسثروخ)س تلا ىلا عمجار ربع نيدلاو رولا ىنعجبانهر ةرارح(شان) 3-3
 سعنلا (ديشروخ) ملاوطولا ةنع(وا ركل مفاكلا مش( د شك طاوطرلل علا
 طاوطولا ةندعو كلبي طاوطولل سس «تلارونذ (ىندلل) بصدت تم (د كى ) تقولك (زكرخ)
 «ايلوالاوعايبنالا كل ذك ةنحم سمشلل صب نأ لاسحلا نمو سلا هبصدىبمثقو لك
 ىدول اسر ءراواةيؤر رعموءادعالا لبئث ءادعالا نم مما! لي الىدهلا سوه
 رك دشاب تن مددإلب ىمالثم هو دعا رضلا هلبق نم قاب ىذلاو هو دعلا لب نحتو مال وباع
 ءانعموا زيك هريدمت(و زك ألا ذ تركي (دشابتآ )هي باتق ازا ار زعل دبآ ع قام «٠ باذعديا

 اىنمعلا) سعتلا نم (باتف آز) لعلل ارجعوا (ارلعل) ماب ىفأب (دعنام) أب (ديآ ) هنم
 | سضغلا نم ضيغلا لباتعنممىأ سمشلا نءلهالا عنع وباذعلا «ثمىنأب ىذهاوعو دعلا
 + مئامإلل ىو ةنحرلا مرحي وهتلاباذعل هوب رفكسلا اذنك ةفيقاا سعت



 م0
 عامش نم مهفنأن وعن راذكلاةلج (ىنملا) يتارتمغبي رهوح حافزا « تارثا
 نامالا مهعاعش نو مهقئامحو مو>اورأ ماللا مولع مهرهوج نمدارااو“اببنالارهوج
 ىأوءايدنالارهرج عاعش م مهسفنأ اوعنم مخ اكف ءايالاباوتمّؤيلا ان ناغيالاونافرعلاو
 ىلنعمقاو ررضل لجو كدثج نييىتلا ثا فن الودع دعأ نأ تيثقا ذه نمرثك أ ررعخ
 اردوخ مدح و نلخ ددرفنا مج باو لل ىم ريشباذولونيقاثلاو رانكحلا

 درغلا كاذ (درفنآ ) نيعلاباج(مدج باتج) تم 2/ق) «را-هدركز كد د

 اولعفي (دندرك ) لوحو ىحح ( ثكدروك ) مهسفنأ يع (اردوحخ مشج )اوكي ىأ عمم ةادأ لإ
 ىتءايندلا قلخ (ىنسعلا) ديقملاةداراو قلطملارك ذوب رط ىلعرافكل ا مهمدارملاو(قلخ)

 مهل ايدنالا نيعأ عتمو بج ىعتو ردفيال قلنا ىأريظتلا مدع درقلا يع باح نؤوكب
 ايمعموسننأ نيعأ اوامحايندالا قل نكلا ادجأ مءلررضلا لاسباىل هنو ردي الومالملا
 نام ةىنامحي الابملاة ده[ثمندارمرف.ةةيةلاووحلاد بورا عاو ردي مخالوسو
 ةزعتسزلا « هشك نيكوكىب و دنع مالة نوح 9 ىع الذم مهسغن ألءا دعأا افكلا
 مالغلا الاذ(وك )تم ءرقلءايلا (ىفودنه) م بعشت ةادأ(نوح) يه دذكىاردوخ هحاوخ
 هانم ديشكن مدبئاغو ظمدرغ. حر اضم دهذ(دشك )دفلاءانعماضاكلارسكم بك

 شكن مح راضم لعند ثكى) «يضف([نةوخإ)م ديسل دانعلا نو ( اود .
 هديستمدانط نءودوا دعرمع وبمجسيمالهلاكك اذؤ ى دنهل امالغلاك (ىعملا) لل
 ارمحاوخ دشايءدرك ىناب زاتوارسمايزا لقى نوكسي مس لل ىم «ديس رضيلا

 | ر رشا اوهناد زلا (ىاب ز) حس ()/ لاه هتي(دقا نإ لمس هسأر (نوكنرمم)
 تيبويطس ساو نم سأرلا سوك م سة كري (ىنعملا) لوف وكي (دشابدك ):دحوالءايلاو

 ثكزو « بسب ينمو راب دوس 3 ىو الئ ءه ديل ارش لعف نو“ ةيؤيقسملا
 :ضيب رأاناكن أ امتوادع لدوك

 دوخ اردوخ ناجل _هعهار ا« ىذ ريخانأج نرهر تا ىونشم هاوجوبذؤلاعم
 (هارإ) مهسفنأ (دلدوخن) ح ورلاو في رط عملاق (ناج نزهر) ةعيمتملا ف (سمرتحرد) يئدز
 عاط# مه ةَميقحلا ىف (ىنعملازاوعطت(دندز ) مهحورو مهلفع (اردوخ ناجل فع) ليدسو ىبرطر
 ةلجل نمضي رملامرقش مهحاو رأو مهلعم لمس نوعطافر نوب راض مهو م-مسة:[ قب رط
 مظنلل ءاعا رم بيترتل | ٌسّوشو معلا ةفي لل ىلع عمم ا,ةينثتلا نعريعو لاكلا نمل فطلاو

 الو« ذا ةسأليسلاو بيبطلل ضي رملاةوا دعك ايلوالاو «اييناللر فكل الهأ :وا دعت الع
 مخك ئهام هبات ازدربك مشخو ىرزاك وف ىوشم رخ؟لاثموامهلعالا 3

 ايفغنا (هركمشخ) تعا( ةدحول«ايلاراست(قرزك )



 بضغاذار أسف (ىنعملا):دحولل مهلا ابلا(ئهام) سلا ىلع (باتق نإ
 أرظنا هحرام اهسفنتمرنأب هيلع ترهظتساوعاملا ىلع تدضغاذا ةكعسو اهاداعو سما ىلع

 انايسدوبدك ثيناع « تايزدراداركركس ب رثإل وشم ريشيا ذهلو ررمشلا دوعب نم ىلع
 فاكلارسكب (ازك ) رظنا( ركسحتب)ة دمحاوذ سم( (ىي) باطغتادأ (رن) يتارارخا |

 اهانعم فاك ارسكبدك ن اذ نوكيرم( ون دويمك ا( تل زدراد) ىلا عامة زعلا
 تارا( ودا مودل ضبا صم كرا دوسأ م ىأ .أ(رتخاءايس) ماهغتسألا انه
 0 الا ةبناعو ررضلا ل ه2 ناركسنفاو: سه

 ل7 1 ورسأ

 نا نكت ل) بتداول ين ووتش ا
 ةري سلاش يبخ را .ظنم ا ةهاركعم نوكستنأ هبننو عيسارظنملاهبك كلذ ىلامتهللا !ناكناو
 امي ركسح ءرظنم ناك منار انطاءوارهاط رشي ىلا .ورظذملا برك نظامه اعماج
 ةفاطلم دسيفتال ةريسلا 5 دالي رسلاو قالا نيسح عم

 لدس نأ نكمل أل معدل بالو ترو لكما رح اوي إلىلاعت هللا ناو ائيش روس
 ةدهاجلاو رمل دس نأ هلك «نالَي يوليو قل وس نع هلأ نكلو روم

 ماللام الخأ لب دسبت فعسا لوقبان الومةرسضح نك
 الخ لاه ةوقوو هل لانها انت اوهام لهأ حالطسا قو ةسعسطلا اهنوكسو
 هلا قلن ل يد الت اكقلمناكق احلا مهضعم لاقو نياهاذسا ن ا نع ضر أو فرعلاب رمأرررغملا
 نانا غو ب يرض اتدل العا لت ناش وجوال ودب هداك

 نءداولاةاذ_هاومنيطلاوءاملانمناسن
 نع ىذألا فكي

 كي انمةففخم(رر) ,حاشراجونو متنسخ اشودرو -
 شكلاو باطغلاءانئا [تدك ) كل دساملوأ هللا ىلا عج ارهتحت هلع ان لعفا نم بهذا

 || نرد. روصلا ةسل زلاةراعتاانهو اهتتنيزنكأ .ارلارسكب لسجرلا سايلوه
 ةممالا فاسراللاهراعتساراجأ تاذ :ضرأو هر( خالك سرد) بهذا( وة ب ريشا
 نكسحتال( و ثم) املا وسو قلل اوس نع ةياثك تاع ءرف كل ناك تاو( تتسخاشودرو)

 (عاثباج)



 (ىنعملا): ديغعلا قو لهلا مقوةريسلا متو ةروصلا عيفع ورخةعن رأ(خاشراج)
 ءاوالا ف رمل د التكامل كبه ومب ىلاعتمللا

 ةلكنم يخأ نوكش
 نعةيآك ءرمجاضرالا فرط تن

 ةلدحولتوادعميلامضنال ادوسحو!ؤ دع ىأ نيعرفو

 2 ىوتثم لوفي ذملرثلنح ابقرتكستفاب ويعمر |صقانوا
 ا لوقتادو_> تنكن ا (ىنعملا) يب مرتخ اردىرتك د ازف ىو مرتكس نالفزرك ىدو-ح
 اسمن ىلا ىف لم تالغل ىد|, ةناىأ ادئازاصمن ىمدتو ىعااط ىف هع هنانتالفى ءرقأ
 التالف علاط س دايز يصقنأ ىتلاط نا لوغتوأ قزم ناصغن ب مسمل ىدايتلا ناكفا دئاز
 و تسركيد ىيعوناصقت ةند دوخ ف ىوتثم ريشي هيل ار عيب عفا فهو هيل ادانة ئش الف
 تاصقن (تسركبدىيءوناصقت) سفن دسحلا(دسحدوغ) هب تست هباهك هجزاهكلبأ

 ابالاب هج دوخ و دونالابات تساوخ دحر قف ىوتشم ادود رع
 تاوت) هدحلان ع
 نلعب ولعي مسد( دونالا نوخ) بارضالل(مكد)ة.ةقوزام ى أ(الاب هج هسفن
 ءاكبلابء.تبه نم هعولط ىأ مدئاّولع لب هاّولع ىأول ءال بهذي نأو أول هي نأ ءدس>- نم بلطو
 الاس اردوخ هحزوو تشاد ان درا لجوبا تا وو ىوتموهودو-هلرظنتإلا بيعلاو
 هدخ نمو راع4لصح لو ةيلعهتلاىفسلو سيلا نمزهجولأ لاذ (ىنللا) م تشارفحم
 | نآ ظفا ناكف ل ىحوبأ هيلاراشم او ديعبال ةراشا مما تآةوذو ريكت ىمعاؤلعهفنرخر

 "| «دشل وجور دي رشمات مكس اون ىو الؤأ ناكوضوف ايلاع ءفندعهريكنم ىأ هاريغحت
 دو وأد هريدقت (ودب) لدمج أ مما (شءات) يدش لها اندسحزار هااسمأ
 (ىنعلا) يثكتلالمانعم (اس) .مكملاوأ ءبلارا كاوتراشامساواوتدونمتففخت

 سن69 :
 (دوخ) بهذي ىأدورىعبو اهانه(دون) وغلا يح (الالت) بلح



 نه بردو ديدن نمأ كب لها يف عرش وق دحلوسلاو كا
 وجت ناهرد) رأرلانأ (مديدينم) يوكن ىوخزا+

 نوكسوت دحوملاء|بل ارسكمأ حشو ب
 ارأمب ا لاو نجلا فانأ(ىنعملا)نسحلا قللخا نم (وكست ىوخزا) ندحأءاهلا
 |ىبنلا لاق نسملا قلخلا نع ةرابع فوصتلا نب رط نات نمل قلما نمنسحأ ةيلها
 نلكستا مالسلا ٠ هيلع لاقو مئاقلا ما جا يسمقلخ نهب دانا سو هيا ى ص

 ناتلصخ مال لاه يلع لاقر نسل قاحلاومحولا طسب مهوع مكلاوءأب
 نسيم دبع نمادحاو ىأراذارمج نبانأك لبقو قلما "وسو للا نم«

 ليقو انلخو هوة |مهسانلارثك !نوتلاوذلاقر هلاثعدضتاهللاىف نمد نملاقت كلذ ف
 ةزيزع ايش أ ة ثالث ىنساسحما لاقره داس تربغ مسي هعدثال<الهبحاسردس قيضيه ىلا قاما

 لاقو ةنامالا عمماخالا نسسحو دمت ايدل عم قلما نحو ةنأيسمل أعم »
 لوسرلا لاقاذاسملو ىسهنن اهل ةعيبمل كلذمف ا قالا ابا نيعب رأ قل دبع قلختام بهو

 لاصملا مولعأو مهنالخأ مهلممتالكأ قالدتالامرثكم متالتتسا هنأ لو«

 ديدبات « ىددرك نازءاتَساواراسنا ف ىوننم لوخإ
 أرودص قامرهطظيل قلما نو هن ةليسارءانالاهسارعقْا (رعج ببسلاا.ذه نمو (ىنعلا)
 سا م دوه ىراعا دزاارسك 52 ار كرم بارطشالاو قلل !ىفدحلا نموئملا
 (دوينىراع) اعتهللانم(ادخرنا)دحال (ار سك ) هال (كانإ يدر دوس رأب»| د حا

 شغب ود_> ىأر اع ىلاعت ها نمل نكيول ىلخلا نما ادع نال (ىسعلا] دحةنكإ
 ةهأ كموةلئابلطي دسحلا ناه.العو العو لج قادس فالورا دنكإ !!ذكر بكو

 الاذو(ىملا) ييَحادريدسحولاب

 الثم مسهل برضاو) سب ةروس ىف وعي مت شارخأ اك لاترد .ةهلوسرلا نط ىلا
 نينث اميل انلسرأذا) ىسيع لسرىأ (نولسرأا اه .اجذا) سمانا (ةيرتلاباصصأ
 قانا نا مهفنان (انلشمرْشب الا متن اماولاةنولس. .ىم مكي انا اولا ف ثلاثا نزف امهويذكسف

 ىلاعت هلاوالث امعبلطي دل ١نال هلا ةدابع نمراع مهل نكي لو ىلاعتلا ىلءاوربكستيرل
 سو ةيلعهللا ىلس هعم اود دج ةيرشبلاةلث امل اوهو بدسلا لاذ نم لومي اذ لو ئم هلك سيلا
 نوح الل ىوتم نكنإلو ان توكيفيكاولانوهنوتاوركسنانار شب وسهلثمءونظ ىأادس>
 .(سب) ليلتةادا (نوج) «لويقزاارىمكدان دح سب » لوسرّئكززبدشيرت»



 مكن

 (ردقؤلعررغتالمدس(ىهمللا)لوبملا نم (لوبقزا) ذسحدجالتأيإ (اروكدلئدسح)
 دسح مسهمدح الدعن تأي اهل مسواوبق نخ ىفاجرلازعملا ليلدلاو ىناجسل ديبي لو بزل

 مهل ضتلو هتوعداولبقا ذهب وذل ارثنرابتءاي موذلا من ححصلةي رشنلاب مهل اياشم ناكولو
 لةعالرافكلاامأو د دحالتأ,14مخامذاو

 اك ول) مهاوي ةمايقلا م اذهاو مهل
 لا لمعل |نءانهدارأانوكيف (رمعلاباصسأ فاك ام ةءو معن

 هللا دعررغتالو مهاغابتاالءناررق مهل لقعالهناتنئاذاغ
 اداكرو رع سن رإل ىوشم دسح م مدحال قيال اول لسو لع هلا
 زآآ) نامزلا(ىررد) هب تسماد شياو [تمايقاتا

 م بابو همام تاق ورود لك ىف لسو هيلع هللا ىلصم دعنا
 ءايبنالا ىف ةقبالامعالا تمسزاكت مئادةعايغلا مويىلا«ابلوالا عملا ذك نيل رمل اوءاينالا

 مسهل نأ اولعنإلو ريغ ال مهلئمرش ما نودع ابا مويىلا ةمالاءال_هذ اسعاذكرش مهنا

 | قملا نءاودعن موشغن و مهدسح ةطساوبفارشباؤناك ولو مرنم مهب رق. تاماقمو بْن رح

 "+ صلخ ةن بيرو جوأع لجأ ن- قلخ 4 كك نملك (ىنملا)
 مس« ةلخو جاجزلا ةةرك اغبقرم لة ناك ءقكوتيدبالا داع ىلا لسووءام لاو لالشلا

 م تسيلر نآىلط ىسماما سل ىؤتش» ةراقشلا ككلصوومَتلاحلا نم صاع لورسكتا

 تمويوك_ذلا ولالا ةرهافلا ىلا مامال(ىلا) «تديلعزاءاوحر م لساراءاوع
 قوتي وهومتل لاثاك ىساعما نع هظفحنأب ىلامهللاءالوتب ىذفاوه ىلولا ةلقغملا ثيح
 ,هاملطم ةغسلاهذ_مصتا ا ىولا هللا ىقابلاو هللا نامل اوه ىلولا نيالا

 ولات: الؤنهو ةبمامالا مهو ةعيشلا قرف لوص أن م ةئلاثل ا ةقرمل امال ه.ىدتلا ىلا مامالا

 ةياصصلادب ايرفكسسو لو ديلعهئلا لس ها لوسر نم ىلإ! صنت ابهدع ها ىضر ىلعلةمامالا
 قداصا ارفعج دعب ةمامالانا مهيار رقتساو قداصلار ارنمج ىلا ةءامالااوناسو مهناوعتوو

 هع هاى ذرى السلس نمرشع يناثلا ىلا دج اودعب ادح اوهدالزأ قت مظاكلا ىسومهنبال

 هذولا لامير ظتالا ىدولاوهاذيه نسما ن يدم نا اولانو نه ا نبدموهو ههجو هللا ع .ركو

 لخ دف اريغسناك اذهن -1لا نيدو ةءاهلاو ةئسلا الع ضءب لاقي شع ينثالاةقرفلا
 انالومةرضحو دعب رهظيلماقزلا ل خد نيح نو رظني سانلاوهمأوذفا ءبدملاب
 لسوو لاجرلا غلب و لاك !ةبنممخلب ىذملا ل امامالا نمدارما لوةيالمالاهرسس هللاانسدم

 لسن ن م اضعب ىتأ لب صو خم لسن نم نوكي نا مزلي الو نك لسن ىأ ن م ىلاسهن هللا ىلا

 ىف 0 ىوتلم 0



 فلا

 لطلاب ىلع ةديمسل شب ص يصخقلاو امهرمغ نهاضءنو ىلعا ديسل تنم ا ضعن ورمجان ديس
 ىسال ىلءدالو أن نوكي نا مْزلب هى دتغي ىذملا مامالا اولاقةيمامالا نا
 3 .ةءامااوركسنا

 0 3 : (تيورلع
 (ناهنمه) ب كلين ىأ ةطمن ىفو يغتسملا قي رطلا بلاي (وح

 هتبادم ىداهلاو مقتسملا قي رطل ىلع يءاذف!ىلولاوهىداهلاو ىدهملا مقتسملا قي رطلا بلاهلاب (ىنءلا) هجولاماّدق (و رشبيإ) دعتىأ (متثنمه) هتحربابت تع
 سلا بح اسارأ يقتسلا طارصلا بلا تنأ مام لوسرثراوومتا ورع هئادابل
 مهورايغالا نعرتةمانلاهجو ماّدف دعاقوهوىلاعتهللا ةحربب ابق تح ىنذعو ةندملا
 هبدوعولا ىدهلاربغايلو رود لك ىفتا لا اوىدهم ارهظيىسيم ان ديس لزتا اهنا نولوشي
 مامالاو هةعامل اومتسلا لهأ اوفلاخ نيذملا ةعبشلا نم ةيمامالا دنع هي دوموملاىدهملا( هيدا
 انديس لوزن لبق فويس ةةسلا لهأ دنعو نيتثان يسمو نامت تس فوىذلا قتلا دع

 م ارونالا هرس.هللا:سّدقرح الا ركرالا بش 9
 قببولولالدعو طف اهرئامذ الط واروج نطرالا نالت انفو جرتع اونا اند(
 بأن يىلع نين سلا هّدج هلا ىلس هنأ لوصرز مسا هسا ةمطاخ دلو, «نم سو هيلع هللا ىلس هلا لوسر ةرتع نم ملم |: بجلب ديول كانا لوط دح اومويالا اين دفا نم
 ناىلااهعضقلشتا فوءاملاا اللا ىف هلال وسرهبشي ماقالاو نك لا نيم عسأ بااط
 لاقناىلا ةيع اني دعيوةيو لأ. لاملامسقي ةؤركللهأ هيسانلادعسأ الا ىف لاق
 رثاوذتياعستوأ اعبسوأ امن ثكمب«دينيب رصتلا ىشعلاقناىلا نبدلا نءةرتق ىلع .رخعأ
 ىف رييك لب ةيمورلا ةمدملا تضي لاقنا ىلا ءاري ال بح مهدد[ هه :ال هلا لوسر
 ىبأ نفيس ايهها اوعدبوتي .!عضي لاتنا ىلا قصم ا دفو نم نيطسملا نماغلأ نيعبس
 نمنوفراعلاهعيابي مهصاوخ نمرثك آن لسملا ةماع هب رغب لاقنا ىلا لالخ هعرات نمو لمت
 !ةرانماب ميم نبا سنع هللا ءدلقام ىلع هنوةيعيوةكل لا لامن نول_محيءاريزولا مهذو رصنو ةوعد توميغينويولا لاجر4 مهلا في رعنب ف كودو عثنع قئاقلا لهأ

 * انهس ا ررطقي هر اسم نع كالمو هنيمب نع ثا ءنبت ني
 همام نم مامالا 4 ىضيفرصعلااٌةالص ىف سانلاو سامي دنمج رخام اكن اجل

 أريزنل لنفي و بيلصلارسكيلسو هيلحتلا سدح ةنس سانا عؤينسانثايىفهيف مفتي



 انفقل

 وقب هتيد ىذلا لماك-لا ىلولاوه تامز لك ىف ىدا ول اوى دهم الوان الو ةرضح أك سبتنا
 | ىل-ه لكن م ةرانو رسم ل ؟نمةزات ثراوو محار صع لك ىف ىأ تسميات لو كرو هرب سن
 ىضترملا ىف« لن نمهي دوعوم ا ىدهللروظي و ىسعان ديس لزني ىتح امسهرمغ نمةراتو
 لولا مدا يملي هيدوعولا ىدهملا داره سيل ىلعألا رسب: (انالو ءةريضد نكسماو

 ادرحو تسرووح داو ىم لوفي هذسو ف عرش اذسماو نايزو رودلك ىفةتلامأمئاقلا
 فوسولا ىولا ىلاعمجار ريسعم (وا) تسوي دنةوزا مك قكونأ + تسوالب ربح

 (وزنا مك فوسوملا ىلولا اذ( وك ) رمل امسا .اةموعلاءاحن اسكت (درخ) وثم
 ءانعم بط ةلاوهو توا قال رسكي ل دنق(تسو ا لب !!ىفبطقلا

 هلقعو روتلاكوهدف اسوأ نين ىذفاىلولا لاو (ىنمملا) بطلا نمووثلاو ضيغلا هيلا ل سي
 ادم كلذكىسولاعاينالا ىلا قطا بق نءىفأب لي ربج ناكف لب ربك معو رووأ هليرعح

 فو قحاب وهيب ساو هلل فعلا ىفاب رماهلاب هلعفرام لك لعضي نامز لك ىفمناةلا كولا
 .كلا ليرو دلك ىفوف نو ةراعلا بيسلا اذه يفرم بحاسو هيلا

 هبي
 0 يالا بلت ولالا أهل

 | باطقالا ب طقره ىذلا بطلا نمرونتاو ىلا ثملا لا ىأدل

 مك ليدنةنيز
 (مك ليد نغني ز)ىذلا كاذو| ةكمناو) سياتي

 ,كلا ىهةاكلاوانل يشل < (تسام :.كشم) زيدنعلا

 )تايقنا تساويت) ةبترما ل (ءبترصرد) رونا اديؤلشال+اياوالارئا سرعت
 ١ اه نم ةيئرملا فص. اوهىذلاىلولا كلاذو
 | ضدد نم قم بر 00 الاب تا ص ىنهيتاببترت

 ردا 0,ط نيدتج تأ رو قاع درب قحرإلا 2 ةربدصتقما

 ا سرق ناك ةلطظويرو نما جةئاهستيزلافي رششلا تيدحلا بجوم ىلع بيتر بتال اف
 |لعاةيتارونلاهيجعو ل نمر اج ةئاجبس4 نار نم با حةئامعبس4لوغي هحورعللا



 ل فلخ نمو اور وس اج
 ىكاافوفس نيفوغصم» مهقعل وأ مامالا ىلافوغص فو صم ٠ ذ -ه مسهجو ةةئاطلء اقم

 تسلا ىونثم م انذلا هرعت كاما اذئامةيناروتلا مهبج لو .اوءامالاا
 نمار رشي رؤراختفاطساشرتج « شيوخ فهدا نر
 هرخآلا سلا لمآ

 نم (رمصبا فلا كاذو شب فستاو)

 ذكو (ىعلا) © .زاونعمس تسل د (يلاثشو )نوف ال(+با)

 دكنم ةبكس م (وك)ةبردصلل“ابلا(* ىف
 حورلا ةنحم(ام حث ر) لوالاةايح (تلؤتاثكك) لشي

 فصلا لع الوه ىذفلاايضلاذلاذو(ىملا]لوحالا 13ه تل اوما نا 5
 ب رالع لوح الااذهلرخاتح جهل يصاب وتلا باععأ م .هو لالا

 فمشوأ لوح أ ىلوالا ةبترلا ل ىذا ىلا ةبسنل ا. ةيناثلا هب
 تردص هتمتااكك زنرجحالا تي .ربكلاو. ربك الا جشلا ىلإ 1ارظن اذه قش تدرأ ناورسسبلا
 0 ديدع ؟اثم الرمال“ العام مهفو هلي وأ ىلع ردقبال

 ار تنال امر
 باجةئامعبسهحور ,ر هللا سف لاق[ هج اومأ أورا زال اده اش مرازنالا عسيملل هعمل
 هللاىضردارأامو ةلظو رو اع نلأ نيعبسهت نادر وو ٍفيرشلا تيدا نواذهر

 اذالاتهنا حو ردللاب

 نأب برقلا باب هيلع فها



 2 ا ل

 راتلا (ىغلا) رباتاةادات ماو ”ىرطلار رم(تسارن) حافتلاو(بيسو) ل حرقا( ىفآ )يه

 لاس هنأك ةئرطلا حاضتنلاو لج رغسل حلم تركت ىتميهذلاوأ يدلل السا
 "ىرطلا حاضتلاو زر غل امه ىتءاو هش هوو راثل نم بهذلاوديدللا هلم يذلا لومي

 08 اشم عةردقالو بات دح لكل سيل لوقيءأكم ءامهل اقيبالونايتفيلب

 امال ىوتشم لمكللا ةطساوإلا قارا نأ ل مصتبالىدمبلاةترلا ف« ايلوالا نم
 ديدءلا(ارنهآ )نكلا (ثايل) ا
 0 اا (شاتبدج)ديدحلا لاذ[ يك |زتغيملا لمشلا كلن (تس العن فيها
 ةيح ديدحلا لاذو ف رطل دلل لمشا الآ نكمل (عىئسلا) ةيح(تساهدزا)لاذ(نآ )

 ديدسحلابهبشلاليقنان ةطذناؤلاق جاكار مص *ىرنديدملا ىنعب رانلاةرارح ذا

 7 ىونثم ءالوالان اطلس ل وميف نوكت نم
 لي دملا لا ذ(نهآكنآز من (تسه) عمرا

 هو ةليملا»ااامشد (ثنب) تغ (رين) تاناررلا قاثملابه-:ىذفاربةسفلا

 هدي دسحلا(ىنسعلا مورمحا (شوخوخ رسس) ريغغلا الاذ(وا) رانلاو (شنو) ا

 ٍبذهللالاج لاما :ةرطملا تش يرتس» .. هنأك ق اكملاو ةضارر .ايرلابصس ىفارمغتلا

 0 ةينا او ةبنام ل! نم ىنغتل ت اضارلا ةقرا ط؟قرطناو تاده ران

 ١ م ب
 لسا اهمدانخو ارح اسمو راال بجاحدي دملا(يىنعللا 1

 ارانلل بجاس ديد اكوهىذهارمةمل ذك ةطبارالو ةليسسو ريغ راثلا ف بهذيو باخالو

 ا تس حش ل سس سس يالا



00 0 9 

 بآناج ا تاو ةنامرلاةيترع
 أرصانملا هتمدارملاوءاكاوهر ب[ تدحوالهيقءابلا(اج) قنا

 نالرك' ذاب هصصخو لكلا ةدارار# 1

 ةمد رالار ارسانعلاوهو؛املا ةطساوالو ب امحالب (ىنلا) قالي ال اودعال(دنباينأ لا اردالاو

  نمنوديغتسيالىعجاباطخالوالوصوالوأك ارداالواجاضتارانلا نم نودحال اهم ديوتامو
 ةدها ثطردميالصقانلاكلالا اذك دشرملاةطساوبالا ائيستا دهاجلاو يتعئارات
 53 >.راطلا ن اطلت لوغيفىمةوذمةئىأ ةطساولا تلف نانل ماكنا دشرلاكى مل الا لامملا

 *ابلا[ صد) © ةبأنان شور ر داراب وصح ةئأناب دوو قيد طسأو او ىوتشم قيما ندعمو
 0 )توكي(دون !فامااريسكبر دهتاوه كيمهاومدحولا

 ١ نط اولاتو هوب رع ءواتاولاقر ماوغلا
 (ةباازل اوالاو باهل ف (شوررد ل حراللا !(اراب نس (وسمه) ةدحولل]]

 ها المو ردقةطساولا (ىنعملا) ) ةعرص شما لجالو حراق اس ىلء هو .ئشوهوا
 شلك هاملا نموميحو ملم الأ نمفوتي ال مزال أ هفلتالو قرش الك ةييطتامجاشنالا
 نوكنت هنن امل ءزالثلوالاو بابها ف لبحر ال العموأر دق ةطساولاو ةاعساو ىح
 ىوبشم وا لؤلسلل ببسملاناماذك هاما نم داوتب الة طا اوةالااور دةلاة اشم لحرال هاتان

 ءايلا (قاكم) ديدرتتاطا (ان) يام دركىوكا زوسدوثيمو اوهنآ اناسردب 0
 فرحو لاب ثرح ب (دوشيم) اولا لاذ اوه نكز تح (ان)طسولا ف (تايمردإ)ة دحرال
 ا يودع وس نوكي ع« دوشرارقما

 ا ةوا زاب !نمتيبلاعاتموأ بايشلازبلا سومان نأ
 أه تطسكو ءاملا ىلا ةرارحلا كل: به ذتوةدئاز ةوضس ناكملا'لاذةنوطس نم ءاوملا قرت
 اج زئرجب رانلاقأتو رانلا م« اهلا ف "وهلا لاذ نط ىتح ناكم طسولا ىف وك
 قرتجييئحناكملاك ءاوهلارةرارهلانيبنوكي وأ لوغتوازبااو عاتملا فوه ىذلاءاملالا
 ض عضو لو اهغشفيو تاما اوتيبلا عا .«وزعل ىلا ةرارحل| كلل سودو ةرارحلا نم ءاوهلا لاذ
 .راتنالبو ةوعضي ديدحاامأو ىععر قرت ال ةطساو ريغ نءرانلاعاتملا لاذ ىلع



 ا
 ةيلكلابى حش نا لبا 0 0 يا
 لجو حلا نمذخأب وهف ئتلئاسولاو فالآلاو طناسولاو باب مالا نمءدوهش زيع ىف سبل
 ةطساو ىنوك تاتا اريعف سد ى ىو ةطساوال,ةيهلالاتايلهتلاوةبنابرلاتاضورفلا الو
 (وكزوه 08 .!!(تسف ةريقف) ركذام دعب ( سي )© تسهطار شدو حو اباراواعش هه ثمأ
 (شدوخو ب) ةيهلالارازنالا ىعو شا ةطسازل تسل ساو د رمذغلا اذ
 ى.:1ارمةفلاوهف هللا ىفاغلا ئئالىذقاريقغلاا (ىندلا)ةطوورم(تسغطدار)هدوجوعم
 تايلعت : ده أشم ىلعر دي ىو 4 ةطساوال ىذللاربغلا كلا ذو هلا .اريةغل ارك ذام دعن مت

 تقر لكرذأات ىأ دوجومةيملالارا الو زمتا بار دوج وطالب هللا لامللا
 ماع د سد ىوتشم قحلاةرهّدر وقملاءاش سؤ اذرلباتو يهلالا لاما ةدهاشمى ل٠
 بلن(تسي وملاعل» )هد (سيا] ينشب لدنيا هطساو زاد سري « نك اراسسو
 ةطساولان م( ةطسأب اوزا) رسب (دسرىب) تدب( نت نت)<الىااريز انو (ايباز وعرلأعلا

 ةطساو ن ءدوحولانالإلاملا بلوم يف ىناةل ارمءغلا | طهور ةدقلا دعا لهرعبو (ىنعما)
 مظتنبهتليسو و مظعالاحو (17 ب هنطملاوبو لاكلل اورثكل او ّنغلا ىلا لمي بلغت | اله
 0 اذنءد رهيب طتا علك كال ىمهل الا عنصرا /ن ؟رواتمرامع ءالزاللا

 لوف اى 'تدبلا بلقلا نكي مو (ىنعلا) ملاعل روس نع هيىتكو دوجولاوةتحلاوهو (نت)
 نب وهيلطي يشأ ندبلا هدب .ريو ايش بلعلا باطي لولو هم وشي و هلعنمالكو
 1 احل انا !صو فلا رشف كر ريما دو ادلاق لضافلا بطقلاو ,لماكتارمتمال

 ا روكي لالا ىلا هياق نمر اؤنالا سكعت نق لماكسلاا 1ذل- .
 .هدوبوينوكي ماعلا لاعلا ادوحو هنأ تالا اذه

 + ءاكرأتأ سب «تستعأ "نآ اع شماكرطتسد ف ىونشم ةفيلضالا موقتالااعرلانادثاب
 ةذ ناكمو وقار !لماكلاودهو ديدنأسا ثلا دعا« شلارظت ناك خ(ىنها )هت نت ف لم
 هتلهر(مكبولف ىلارظ لب مكروص قار ظل هللانا) بحوم ىلع ةثل او ندبلا ال باقل كا
 تولص اذا ةغشمل دا فن إ) بجوم ىلءدو ولادي هدافي ودوجولا ملعب هحال هن نا

 تامزرلا بطق علا بلكنا مف ىهننا(بلقتاوهوالأ هاكندبل اد ف تدسف اذاو هلكت دبلا
 نوح ىررج ىاهل :نيازأب وو ىوننم نكل ندبالال بل لل قملا ىلحتو ملاءلاروصإلاعل !نوبو



 انقل

 بولغلاءذه (قزح ىاهادنبا) فا (ناب) م« تسندعموك ىلدبح [سلدان ٠ ت

 نانبلثو أ هريدقت(لهاب) فديلا لثم (تسنتنوح) اعلا ذه ىاخ بول هيلاراشملاوأ

 تايسبلل كنم ب ىس (وك) بلقلا بحامل ةبسنلا (ىد ب اص)ددرتلاوريبمتالقأنوأ
 ,.هملاعلاب لقا تاعام دعب (ىنعملا )ددعم(تسن دعم]ب اغلا بح اص ىلا عجار ريمشواو

 بطقلا بلغنا ذه فاخإل_ءاقند بلا فرص ءبل لاو رخال اصلا هدب و بطقلا

 بولستلاءذه كلالااييأ لو ةبف زج ددببلاو دوولاك ماسلا قلخ باتو ندغم
 ندعم هلق لوف بولغا اذ ذسهلةبسنلاب بلا بحاص بلت ثاقداو ندبلاكةيئزإلا

 صم ابو ةينايسرلارارنسالاعمثمو ةيما الاراؤالا

 ,ىف هلا لاةراغفل اري زعلا ىهت لحتوراؤنالارهظم نال

 / مرتقب « مالكنادهاوخح رثولانمس ظ ىوتثم نمؤلااىدبع بلقىنعب نكلو
 هر( )نازي (دزغلن) ريثكسصتةادأةس رعلاءابلا جتني (سد) ميماعمهودزغلناب

 ماوعلا مهو ليال تسح ةرسأملا لوشعلا نم فاخأ نيكسلاحب -رمشو الام اركب ا طي مالكنلا

 ةقب رطلا لها (هبينث) اولضيفد امال ' وسيف اومويفةعرشثأو ةوةأاماومهغدالناىأ مهم
 هللايإ سمن هني يظن وكس سو هيل هلى إ طبت مج ارو بصفلا .الاءانرو

 مهلومصر دق ىلع سانا ملكبو مهلزانم سانلا لزننتأةزنمأ تالا رشاعم نحت لاتل سو ءءلع
 لهج اليو دع ءرملا نال .ك هلفع نمودجهف مديزاهبلك- مذايملا مونلابحاصناع

 بلطي ناوكسس الا رئاود زكر زل باطق فسو ىلعألا هريس هلا اتسدقانالوم لاق مهلف
 ان تانماوولاك ماوعل ا نالماوعلاماهفأ ىلا ضن م فاخأ كلر ةريثك' احورششو ةلثمأ

 مهسهفنع جراخ مالكب ا ملكنا ءاند هقامتوغبف ماوعلا ةبا دهر مانالاد اش راب لغكستماذه

 هذهو الالضرتسوواثادهو ناوي رطلاتداشراو نتلالد نوكلال>(ىنملا) رايت

 لف نكسحلو ىرايتخادر سم نكن اهل ىلا قئاتدلاوهنئانخلاو هللا تاملكلا

 لجرلا(ىنسعملا )بانل ىلع نوكت(دوبردرب) ةردقلا ينعك (مكشسد) جاور ردك د

 مس نال قوأجوعألا مهنالج رعالا مالكا ىنعي ىرحأو كو أج وم الاج يناثلا ءابنوعلا

 |ريقفلاةردقناف يملتهتنن رم مكح هعم كل ملكت سكملابو اهغتسم مقسما مهغب مسفلا
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 لبدحأر ادن لوخدف ا ىنعر ديال نال تارعاردسو تدب ارخادوه سيلو بابلا ىلءنركن
!| 0 0 

 ءايلا 0 . ا « دب رخ تازرا م العود ىهاشدأ 5

 ىنعمءأبا ايلا (ودنازباب) باغ 00

 عمدا جيجدحاب ىراعتو سيخ مال ىزشا نافاس ىلا م زسدحاو كأي

 يتيما ماكس ا» بور ب ا دا (
 | نم عرتب ىأ عر هيف امج* ن١ لكو بنوم لع ركل ءام دلوني فاجأ ركسلا ة مش نم

 هربت ايزنبا « ناب زرب زردت طخ ى دا ىوتتم لانا ابارسأ

 ةياور فو نال تح خم» رملا ىلع نعىو زان نا ١- التعفن انالا (ىنللا) مناجأ

 بالا فرملاذا ا حورلا با ٍقوقاؤابللا اهو هناي ىف العن[! "حلو ءويخرملا

 ع الايمن (ىلعلا) 3

 اناروظرارسالا سهل ع مها دولك هلكت لىا انلانوشكمث بلا نهم يسرام

 رام هلجأب رزهلا ه تسما هاه ن ارد ف ىونثم دوصقالا ائابعو رسام

 :توأرعو تيبلاذلاةفامو (ىنعلا)تمدزك|

 ممذقالخ أ مأ :هص دنا ةموةلوبة.نالخأ
 ىيبراقءوتايحالج

 وأ هفرط ىعو ةلب زن تيبل الخ ادفوأ (ىتعملا) سراس (نابساب)ةفاسوفرطو راثككأ
 نءولسخيالةةرعم بح اس نك امهما-: الا تالررمشمحراخو عمن 3

 هبلق لخاد لهم. الكب ملكتلا لاح ىلع ل دتسي فراعلا

 ٍبهذلاة ”زخ نالءرارسأ ةنزخرتتل ةبحلاك ةصبتةذص ةرامالاهسةننا 03 .نما اع

 /ىآ (تانج) لاق ىأىغاملاةياكمءايا (ىتفك )تاركي

 يف ىعيوهوركبدعمج(ناركب) ناهس (دسنأ دع

 نام

 ثاطلا



 (نعلا)هنرثك ىلع لدنلمسالاربخ (قطثداكم مساةادأفاثلاو لو الارطسلا ىلدي.لارسكب (ققس) «يسايوكر هوك انردالبج ينساب ردشنملاب ردئتفك ل
 نهىتلا هاكر وط أ روذلا لسع ماك رهوحر صا ةلجوارجمالغلا كاذ طاب نالوغت

 قرف قل اورانتساوءاضتسسار هوما لاذ نمهرونر هوج لكو (ىنسعلا) رانتاوءاضتسا (ىدشنا) .(وزك )مالغا ا تالك اه رهرجلا نمدارماورهوج لك (زهوكرد) دك ناةرذوزاار لابو يح «ىدش نايا وزكر هوكر هروتإل ىونشم رهاوماك ةذاطالاب
 دن مرهوح لكروت ذةس-اول لوةتوأ ر هولا لا ذ ن٠ قط ابلا نم
 .ذرمل ايلا ن مقا ادعب أو «ىلاهتىلسا قرفانلج النافر ةرغلارودنااك (ىنعملا) ادح | ! 5 ةرفرولل ىونشم رهوملا الاةنملطاسلاو
 نيبملانيدلا فقس 1 لوي هسحور رمتنا سد ف هناك هنزمعم نارغلاو موقرلا مال غلا قةرهأ هنغيتحرونلاو ل طابلاو وحلا نيبقرفياطيلقر افلا مال اوال لا فرش يلع هسمساناكو
 تلك 1مويل |ىلاهت هللا لاق يظعلا نكرغلاوهو نرش سس كلا نم: رذرادقم
 لطلاب ا نمىحلا «دسعب أوفر .اناح الناقرغل ارت اللالترأ ىنممأمكملع ت بسد

 نيلالجانرصو قل قدلاو ىن اقم ا انا رهو نيشبلا تبعة .َقاَرعبلا لءةبتمنمانلسو رونلاثلا:ببس ندغ لوفي «اك انم لاو لاو باعوا انت ءارودر | هرهوملا الاذرونو (ىنعلا) ىدبامزانباوج مهو لاؤس مه هىدشأم .كانكروبرزهوك روبل كوش ٠ * 23+ ل
 ا ىونثم ةدحولا ترهظر ةدحاولا س نما كح بيهم اولئاسلا قاوانتفي# .باوماو لاو لا ناكل انيلقنيءأر لكلا لقعو ةقيفملا لهأر هوجرو ناكمول نسعي نما ل اوباوإلا ناكل انني ور هوملا الا ذرونناكول لوةتوأ تالكسشلا
 نوكتقاذهكلاوناك اا (نبات دار 1 0 ىذيدود) ل نيع تحوم (ى درك كم شج) #ءابتشاردرظن نبا تسلاؤسنوج  ءام صر

 جاجوعا بيس نكل نينأ ,«سيل دحاو ةَعيمْللافرمشلا لوغب هحور هللا سدق هناك لانه لاو _نكيو ةغيتلا الاون قارطت رخل تحوم (ىنعملا يش فرظت (ءابن
 !عارصا انا ىلع ثيبلا اذهربةىذلاتببلاىف لوغتوأ ةجششل تلح لرظن

 .ارهو رؤعتاكو أري دقت ى دمدو
 بالا مدع نم تنأ نكس



 انههلأ

 ءابتشالاو لوكسلاةلامفرظتلا اذ_هوهول او لاك ةيمل ارق ناكف نيننا
 ٠ ٍباتهامردارمح ادرك تسارإل ىو !نمباوحلا رااك ةوشلان

 (باتهامرد)نبعلا ثلن| ارمشج نآ )موف (دركسص ئسار) جب باو :رعمون بتات
 أوهاذه (باوج كي) رمعال(ارء-) تنأ(وت) ادحاو كرت (ىنبكتان) باتهاملاىف
 نمسلختو ا دحاورمقلا ثنأ ىرتىكسح نيعلا كل: وفرمفت اءوضف (ىنسعما) باوحلا
 ةةيفحل ار قءوضرطانا لوغب هحور هللا سدت أكس هبارج اذه لاؤ لا لاذرءابتشالا
 باوج اذم ادحازةينا الان ةيقل ارق ىرتىح ديحوتلارونبلنملاءنيم مْوقةينا الا

 الاوف لا 0
 رهكت1عاهش ترك فنانه ركوكس نك تسارارتنرك ذب
 هيون( نكس ثسار) الركذ ءانعم باطشل ةيناثلاءانل او :ركسفلاوركسملا مسالاوا ,رمأتلا
 لركف موق (ىنعملا) من(تسه) رك دمج «رغمرضا مر كس نافاصلعر اننا (ركنوكم)
 قيفوتلا كل لوةبامللا تنك نان هكعورهكلا ثلا ذ عامش دبه لركف منا صلمرطناو
 ىلا توملا لبق هقوي ىأ لمت اريصن دس هللادارأ اذا ليقنال كامدضساىذلاهتلةنأا
 أروومهتسه و ركنوكس نبمزك هك تنركف» ىونشم لوقتوأ ةاحاصلا لامعالا بناج
 ةوق نان (ىنعما)ج وع الاوهو ةيمحتلا يللا نركيو فاك ذب[ زك ) يرهك تاعاهشو |

 ةلاذل له تاةنانام تسر ظااو عوُمأر قال ةلواو لا رومالا ضحم ةفرعملال [تن كتر كسف
 ةيدمجا ةقيفلاوىفان الارهرماوهرعك<تورور هوجان ذل من لايف عاعشو رؤير هؤملا
 وذم الاذةل_ءولكلا لضم عاش أ كلل كرسمس م1 تراظنول نال

 ءايلا (ىناوجره) يل -اررآونش مرا -
 (لدبدبا) نذالا نم( شوك ز) باولا لاذىأنآ

 نذالا كلن عضو (لواروا) ىنمهعمسا(و دشن مزار نيعلا تلات (تغكمشج) بلقلا ىلا أب

 ةيتحلا ىف باوملا لاذ بلغلا يىلاتب و باهل ىلانذألا نمىنأب باوسلك (ىنسملا)
 مقادو ةريسصبا نعل ةل [ندأل انال ندألا قلن عسضو ىنم هعمسا بلعلا ىلا

 كال سووقلاسلاندآلل هتلاو ناسللاةطماوبهنأ رنملابل !عتا
 شوك قه ىرتنم نالنملابلايعباوحلا لاذرءاةةةينطإ ف

 نذألا (ينعلا) لاق باحصا شر ر لاح بح اس مدح .٠ لاسورهامثجوتساالد
 حور طا س دق هنأك لاقلا ةيحاصنذألاو لاما ةبحاس نعل او لاسر لهأ نمعل او لالذ
 هذلاءالعلا لوغتوأ لاول لهأ نابل نيعو ةينيةبلا مول علا لالدنذألا لوي
 العلا تسعي لام سولا لهأ نيعلاةفزنج مه نيذلاءافرعلاو ةينيتيلا مول علا لالدنذالا

 ةازفج
 ةلزنج



 موك ن م رابع ني_هلاةلزمجءافرعل اء ايلوالاو عمسلاب مول هلا مهتدافةسا نع ةرابعذذألا
 نذالا لاو لاحلا ةبحاسنيعلا هور قا سدقاقاذولو لاح بحاس مهنم لك ةدها د بايرأ

 ىونشم لوٌب اذهلو تذالا ف ادوحوم سيلو نيعلا فدوحوءدوص لاو ل111 نال لاملل ب حاس
 عاقساىف (شوكدوثثرد) «تاذزب دين اهديدنايعرده تافدري ديت شوك دون ثردإلل
 /تاذلا ليدبت نيعألا ل امم قودوحوم تاغصلا لي ديت ذالا عسا ىف ( ىعملا) نذآلا
 ىذلاوالماك الاعريسي رهئاغسل بتل املاوليغلا ةطسساوب زهاإلا نا كاد ةلعودوج وما
 ىلا قالو بانملا لو.ةمراس تاذلا ةدهاشم ةنترللسواذاغ باقعلا4 قلل +ب رباب نع دعب

 :ةوت مسا ذاوفعل ا مدعو بضخ اب
 لايف ستوكات راس ذامج فلا وب للا

 لاو هتاغسءءاقساي لدي ىذلاوهذ اذكواذكو وابقتمرا- .- عمثلاو لضحا | بنتو نوما مه

 تاذلدسإ _ ىتح ىأ توم ىتح هر مكدحأ ىري نب جوم ىلع ةناعلا اذا لدبىألا
 ةروس ف ىلابعتهتلا لاق دوحولا ةيشعمىاطملا لام اء دها

 ىدمرخو) نكي اك اسنان (اكددلعج) ةينانإلا قت (لبصلل رى شالف) فار ارعالا
 ةيلا ليج نكيلولواسب دوني ضرالا تقرأ نين هبأك اه ناك ةظاالب اهم

 (كناصس) هني رم ىأىنوم (لاق) ةس وبلا لت هوست
 روذبالا ىرمالو ىرالثلناب (نينمؤلا لّواانأو ,كيلا) ىتيناتا نم( تنت)ثل ةلخ مثال اهيزغت

 وىرايتخالا ثوملاب تومي ىذلاوه + رافال: ىربكلا نيالا من ىهتن كاني وه
 ,رشبلات اذوب ريغل امنا لعب و هتنترم لادبا قلي هتب رش تاذليدبتي وىرابلا

 .«تاوذ تلا 00 :

 !لاولا"ةرعلداوديغبلا يي
 ةترابخاب راثلا لا الشرب ىلا



 نيديلا لع (تقي رد)مشنلابلملا (وجىتتشي) مالكلا نم (نضسزا) انيقب راص
 .نمرانلا,كانعناك ناالعو لج قا بلاطاي(ىنعلا) الزان كسمتال (نكملزنم)
 راس مالكلا

 انا (ىزوسناب) جت
 نيل اذهب اطت تنك نأ( ىهاوخن نيب نيا) نيةبلانيعالا سبل(

 كنا مادام (ىنلا) دمهتاه ائعم رك ذم در ءرضاح سما (نعّسْن
 9 ىف دعما نيبلا اذ :لاريعألا:سيلتاضإب ارا

 مع ةيئاناخ فاو نيقيلا يع عظناتاع
 ب ىوتلم هحونف ائيلعداع ومحو رهتلا ستق لوقيف نقيل
 لوقلاءانعم ل آملارابتعاب وهورك ذمدرةمرشاع سما( لق) هب دوس هديسوي سوكر د لف هبزو
 .مالكلا قرصا !«انعمردصملا ندي مهب نم (هديسجب) .) ليلقلامشلابلقلاو سوماقل ١ىف لاق
 تاقننات لعام تلممر تالع اذا ميك كوكس :ديغمو هدفا تناك اذا نذالا (ىنعملا)
 هتال باقل ىلا اترسيالنالااناو واو ماكل نكيالا نبع بيا لع
 | نموفاسا .+) هحورمتلا سدة راغبة ان ولو عامتسالا سحري لك ساسأىفا
 أ« درك زا اردرا نارا نم نإ زلف_ىؤتنم كحيل تيح هقحر ىلا ههتعل نقيلا +
 ةيهلالا فراعلاهيلاراشلار مالكلا اذه (نضنبا) هرك هج سنامالغ ناي هشدك ان
 ىفومالكلا اذه (يملا) 6 ءاكصلل عم ترا (هركذ ام) كنغال (مرادن) ب 5 اع (تانان)
 م هل ءفْيثيان أطل لانا اهل ةءاك-1ل12 بشي ىلا عجرافةبا ,اهناهل سيلا لالا ف راما
 مالغو» ناز ارب اشندرك اربط ةصح ة غلا ؛نمذح أبو مهلاوح أ ترحخا ذامولاوهئالغ
 زانلا نمهلاو بو نيمالغ دح اتاطلسلالاسرانا قاذه ركيدنيزاثددبسربو
 ترا ادرار ركدانأ « اك ةرها ديدر اراقمال غنا وف ىوتثم لسرملامالغلا لاح
 ع 0 رحاب وج لومشلاةادأ(ر) ريغصتا فاكلا كمالغتا] اسك
 بله و دح ةسمعملا لااا عع وانها ةتطغلا ةءرس ةمحعملا لاذللاب ءاك لاس وماعلاىف
 ةملاىازلاب واهعفررانلا هبك ذر افا ةيك ذالاو ءاكذ نبا عيصلاو سهلا مارضلابو
 نا ةحصا دنا ءاكزر هرغ عيرزلاءاك ذو هرهطنو قد هن كرتوهناكز منع ىذا ىاهلامكز لاب
 ناطلسلا ىأرال (ىنعلا) لاعت هو (اسدك)ةراشارعف (تراشادرك) ريغلاالا لو ارك د | روك »



 ناطلسلاءاهدىا لاعت الئاقرمغلا ل اذلراشا فاحلعو كلارداوءأك ذإ :لهأ يللا لاذ
 ىونثم بامأف الامداوإ ءاكذرمهأ الهدب غصب ف بننأ 3 ع

 5 0 3 مالاوأ بالا تأو هو( د جمال لا ىلا عمجا ار ريت
 دلولا ءاثعم مك دي :طمأ ىفو ريغصا !ىلةطىا ماكس ةادأ م .!اوريغسنتل فاكلا ( (مكماغل)

 تيبلاىفةمّدمالا كمالغ و ىهىتلا فاكلا,تدرأ سد

 بوةعبان ديس نعالعو لج انبر كح اكريسغتل ا درأ مل ومحرتلاوةةةشلاو ةمحرلا فاك لالا
 لما فا كر داو اور ضصمحا المل !امماعفسوبان دي هلومي
 5 7 ا

 2 ءتارف
 .نا ديد ناهدم دنكو دوب« ابنوح

 مالفلاةلاذ(ى1) ىضاملا ةناكح (دوب) ناطلسلا ما (ءاث شي ىناثنامالغلا(مودتكر ىفأ
 روشا ناثلا مالغلا ىنأ انو( ىنعملا) نان الا دوم(« ايسناخد) غلا ختم( تاسهدهدنك)
 رام را دش سوح هحدحر ف ىوتشم ناني ةؤيا مذلا تنم مالغل ذل اذ ناكو ناطاسلا
 مالغلا ىلا عجج ارربعشراولا نوكسو فلالاض كو ث)»ب دارارسا ز مهد قو -وتسج هوا |
 شيتفتلاءاثعم ىوحو تحو عيوننئلوأ# والاه اجلا (ىوحو تسح) نيعشولا ىف
 اعونلعف نكلو هلاحرمختو مالغلا مالكم ظل نابطلسلا مهث(ىعلا) لم( درك ) بلطلاو
 ود «ناهده دنك نبا لك دك فوت مالغلارارسسأ نع بلطلاو سيمت لا نع
 لاق (ىنعلا) ب نارمربو -نآر ملأ نيشنن
 فيعمل فرطااكلاذ 0 دنا قنولك تلا اذ- .هعممالغلاثلاذان | طملسلا
 وتم لملف ةغارقأن' الي ناكم دعقا

 ترص ىنءعنيمضوملا ف(ىدب) يدب ةعمب
 هحو ردت ىندمت# ايفرراب واكل

 .لاح اذك ايفرو ابيحواسيلج لانوكسنا

 مورا
 نكلوةقرولا ورأت رسالن الو 5
 كله ماك كد عنا لإ

 :و لدادعةساراده ىلع ل اهأ
 :نامو) قةر وس ف ىلا عت ل 3

 9 ىوتم نيل الج ىنهتلاموملالطال ومنا لطاكذ



 (ىه1) نع ضارعالاو نيعلا ضيمغن(ناخودهديد) نم( وتزا) قئالرمغ (قيال تسمن)ا

 مهاب وف ىع قئ الغل دع ضار ءالاو نيعل ضي غنا ذك قرح نئالعغتوغر لحل
 بويعلا لج مدس( نيشان همها :

 تروس) رظناىتح (مدبلن) كحاولف (وك,) تانك تالثر
  ىلك اوكي بويع لج عمدمقا (ىنعملا) اصلم نع «ونلارسكم(

 لك دنع عولعملا نم هنالاصام كل ع ةرو هرظنأ ىتح كيل ىرجامو تاناكح ثالثوا نيتناكح
 هراكمواداتسرق سد ارو ذنا ف ىو هك ذرثك !ايش بح أ نمو حيرني هيفا انا لكؤتاع
 | دعب ىنعب (نس )لوعفللاةادا(ار]ك ذا لاذ (ىذتا) يراخاردوخورف ىأجىوس

 (ىئامج) فرط (ىوس) ص رغوزغشل(راكب) ناطللاىلاعجاررمذ( ار سر (داتسرخ)
 لعف (راخي) د لسمتل(اردوخ) بهذا ىنعمءارلا تشب( ور) ناس فرح( ) ةدحولل هيفءايلا

  ناطللا ل سر نا دعب ناكو .(ىنعملا) هن دينع تردالاو عسولاةلا كح

 سول لفن نع لزأ ب هذا هالثات ماج فر لغ كلا لاخر

 ل ضنك ارك ذل بولس“ 203 ارركمتاو) مب تةيقحرد

 | بح اسو رفاعل اوه ةمعقبلا ةدرتالاَىْركَركمة قولو لري تنا 0 (ت)تاطلبلا
 200 م ب
 لاقوالوبقمواحو دهوك نأ ناللاةراشا هيا ذهوا دس>اوامالغ تسل الغةئام ثنأ

 رموز هدوغونزئانجاوخاك ند ف ىوشم
 ةادا(وتشليرسالا ءامدمشانو ديسلاءانعسسجاوخ (شاتهحاوخ)نا فرح (ك]) لاذ

 كابو بع ىنارأ هاثعم ىد_عتم انه مزاللاو ىذعتملا نيب لرَتثم ضام لف (دومت) باطخ
 00 درسإل انل( ارام)كلنم( تزال خابقو

 ايقا# تسلتنأ (يتسلا) 2

 2 200 نينزكو 2-6 3-3 ١
 2)جوعأر( ؟و) صا (هزدإل الا مالغل اا عمج اررمعش ( وا)

 لدم انعم (نيبختو) ثيبخو (تسئيبمخو) ثنو (د (هرمانو) نيام( زيسح) هدوعقجي وعأو



 اننفذل
 نوبأمةسر ءرخا اريسأ نئاخىأ جوعأهدوعتوج وعأو صا مح ف مالغلاٌ لاذ لاقو (ىنسعلا)
 بعل اداتسالا نما ذكواذكما .نيذجو تن انج مقو عسنلا ضعب ىفو*ىفدو ثدي 53-7
 هيلع لات ةجبشلا لاعفالاو ةهمذملا قالخ الا نمديلا دتسيامىفءريصلا قي رمط 077
 نا (اوطبار واوببا واود هريس اونم1نيذلا ايأ ىلاهت هللا لاق ناجالا فصنرمسلا؛ مالا
 اوربا هنلا ةعاط ىلع مكسوفنب و .انعف ةطبارملانردةرباصملاو ةرباصملانودريصلا
 ,هدلاىل 1 قوشلا ىلع مكرارسأباوطبارو هنا ف ىول ل !ىلم مكب ولقب
 "ثتسارو وك تساروا تسديهتسومبث عك © ىودم ريثملا
 دب) لصتمو متاداهانعمانه(هتسوس) مالغلا لاق (تنحح)

 راسنا لّوالا مالغلا نع تاطا- ل لاقن اطل لاروضح قوه ىذلا ىنأتلا مالغلا(ىنعلا] 3 (واوج) رأ(عسدي ملأ (ن) جلا لوقا( يك تسار) اهصصالوق (وك تمار)
 رد يفوكا تسارإلا ىوتم اهصالرت لوش همرأ انأو ماو دما لعام: مامالك الئاقإ
 أوكنن ؟مادنزك » ىوشم عقاو سب تبحو لاو هلوقأ الان هلو غنام لك "ىفسبحو قلخ هدعيبط ف يقتسملا لوقلا (ىنعملا) كيج نامي وكن نمدبوك هجره تستعاخ شدا
 ٌةيرباامو) فسوبة دوس ىلا هن فا لات مالقل0ةذجعأ الو ىدو و مخأج وعأن -حلاركشلا بحاس نا ٍملعأملاذاو(ىدملا) ىدوجول رسب لظتقوحلو) ما (مدا دمهم )ةركسشلا نح طرشي هاوكنإ لاذ تاز معأ الإ عادت جرجا [زك]خجار سوح دوحو مرآ مجم أر ساشا
 سفنل تدل حور تبا سّدق ندا مف لإ مق روكا« لا ةراغأل سغنلانا ىسغن
 اه+راذانكلو ةرششلا الاهم أب الا هعيط ىلا تبلخ نيح عبط «وايةيرامالا ةلبج ىلع
 لعيأ نانالل ياللا لويانالومةرضم ناك ةماؤل ثراس باقل «اهسقفأ ءاضأر ةي رشا /لبلوف ةيادول ايس سفن اذانةيرمخامي رشوب رومأم اهتيرامأ لعمتو ! عبط نم الغي اير
 روح دوحو ردا مدس نمو مبع نيس نمردوا دش. قف ىو ثم لوغب ا ذهلو هريغ نم هب ويع
 7 نأ لمت ناطلساب (ىملا) ىب-هنىفو ىدو جوف ( شيب رخدوحورد) اهارأ الاثأ ( : ويه ىرإ(!جيعدنيس) ف (سرد) مالفااىل عج ارربع(دا) ل متحيىممانءونوكي(دشاي)
 ىوتثم ىدوجو قاهار أ الانأو ىدوجو فاه دهاشي رمئاتو ايوبع نيفرلا مالغلا قاري

 "شيب ن) رظنلاو .ٌورلاديدو ىشاملا ةياكس هايل( ىديد) سفن بيع (دوخ بيع) دحأأ (ىسكره) منتي وح حالصازاىر غرام ىدبط © سب ز دب ددو- بيعوك ى كره
 ههنينأ ل بة هبيع ىلعدحأ لكوامل اولى الؤأ هببع د أ لكعأر ول (ىعلا) هفنحالما نم (شيوخحالسازا) هسسفن( وفرط (غرتان) راموذاك (دب) ىتم(ك )لبقنم
 لي غرشبالهنأ مولعل نمو هسفنحالصا سلا د غرفي ىتمسانلا ببعل كراظن نأ ل بقر أ دخأ



 ىاز مهشنأ نع (دوخزا) ولاا اذه (ىناخنب از كولفاع (دالفاع)

 مهن نع دوت لطلانأ! (ىنسلا) غلام( ركدمه) ولوشب(دنوك
 ههيتعدالام كرت «رملا مالا ن بح نماولاق مال ضعبل مهضعد بويع نولوُي
 نم ناملا فئااطل ىفءاطم نبا لاقت اسسألا ظفح ىف ناس الا ةءالسو هيلع

 ءاضرديقو ءاضر وع: رابعلا والك ءاضر ىف_عمالكلا بيعت هثايلوألهّللا بهاوملجا
 جبت نمو ىونثم سانا بويع نع هيوبع هتلغش ن فوط ىوذم يل

 ( اردوخ ىور) ىرأ الثأ (ميبننم) نمور ونونكو رمد نم « نعت قااردوخ ىور
 ا ىوروت) كه+ (وتىور) ىرأأثأ(متيس نم) مصل ادياعوهر ( نما د ادا(ىا) ىسوجو
 ىرأال ىمجولا أ ايئدلاوائصلادباعاب (ىن-عملا) ىثبب ردةفىرتىممجواتنأ (نم
 ىونثم سانلا بويعلر طالب ويع نع لفاغ تن ىأ ىرتتن أ ىسوولو ىرأ كلاه>ولو
 ىذلا اذر(ىنلا) شيب تامل وزاوارو « شيوخ ىوردتسو ادكىسك تأ اف
 |مءانمترخآلا الرادتبو هويع لعب واهفاسوآواولاوحأ عم ر اظن هتاذو كلي

 اذه هنعرطقمالوهيلعأمو هام اهي وهيضئلرظ رونلا اذبب وئالمناروو نمدي
 يدوب ق الخد .ءان « مورق واديادربع رك 8 ىوشم يشي ءلاودعب روتلا
 تيبلا ف ىسكن اللا عجار هن هما توءهانعم( هرمع) طرشلا ةادأرك نم نفخ( رك )
 ءايلا (قالخديد) هني ر(شديد) هنال (هكناز) قبب (دوقان) تربص( واديد) قباسلا
 لو رالر ريس قت لاذ ثامن أو[ ىعفا] وكن( قال ودنا ةب ور ءاتعمةيسفل
 | تادرس ىدحروتل ىرشم ىفتالق الملا فاسوأ, قالمة راذبو نم تيؤر ال
 كاذنوكيالةبسناءايلا(دودىسحرو) ورشي دنبب سو دوش ىو ر © رادككر وت
 (وادك) رؤنلاذىاةدحولل ءايلا(ىر وين ) سملا ىلا بوسنملار ونلا توما دعب قابلاروناا
 (ىنعلل) هءادق (واشيب) اسوسحم هارب( ديب سر ءو )+ فندسو (دوخىو ر)ىذلا كاذ

 ارهاطاسوسحم هفندجو ىريىذلارونلاوهر ثلا لبار وف سبل سأا ىلا بوست اولا
  ىرتءبسار و ةغبشملا ىف سيارهاظلا ىلا بو تم اروثلا لوغي هحو رهثلا دق هتكهسادق
 3 الاوان ارسبلا هب ده اشن ىذلاوه ىمل الاروتلا ليت اوسهلا
 ا يفي زءاقوهةلوقس أ ىسهلالار وثلا تلعاذاف هلامو

 ءاةررغ نعازارتحا

1 5-8 2 8 

 ىكاعجار ريمخ(واز بويع(ىاجيع) نآلا (نونك ا) ناطالا ىلا عار«: هعافو
 بيعزا) مالفلاْلاذ لات (تفكيوأ) اذك(مكنانغ )لقىنعم مأ لعف( (وكب) كرلا مالغلا



 اهلا

 نموه لااكمالغلا لاذ بويع تنآلاىكذلامالغاللاقداطللا (ىنعلا) كابيعنم (ون
 ملعال(غادبات) ب ىمركو تسلم ىادتلا «ىمراوخ عونك ما دبأ 29 د

 0 لنا ىلا وبك( )يغرك أن(ىسراوخ
 هك

 ,) ناطلسأ. لاق (هشىاتفك) خشوع
 ناز والام(! سمرم) الغلا دلاذ(وأ) ناك ولز( هجرك ) ورع( شا

 !ذهلات (ىنعملا)ةيدوبعلا ىف دح او ديسل ءاكرسث(شان هجاو .ت)نسح(شوخ)
 ديسل ةيدورعلا ىف اكب رتو اعفانو انسح مالسغلا اذ تاكولو هويءلوخأ نا ناطلساب م
 او دحا فاح ماكتاالناقئاللالاملاوائبش هقح ف لوق'فيكهسنمإأت لوي

 لاذ برع (و' بسع) # ىدم هواك ذوو دصوا بيع «ىدموأةوو رهموآبسعا وتتم
 ءافولاو ةما الاو ةبحا هببع مالغلا لاذ (ىنلا)قيردصللنيعضولا ف قب امنءايلأو مالغلا

 فصتمو هس ةدوح ومأ ديمملا لاصملا ذه قانولاو هك ذفاو قدصلاعبب

 (شيع)فدا (نرك) مداد
 مارس تو رس

 انهوىتذلا لجرلا ءانهءدرمت اوجو ىتفلا انعم نارا
 ندادنمىدثم ىطع!(دادبإ .راسيأ( مهموم تاقل(ك

 هناكمحورام ب بهذا اشأ 3و منال دعلارا وو رمل اهاندأو ورع

 ناف له أرق عمو هلهأ عم قورعملا عئصت
 ليقو مجويءرتسوناوخالا تارثع نع مفصلا

 ءانهو هل مصخال نم تذلا لبقو ف الو فا نبالغ الغ ل يا
 صاواا وف اهلك

 بااممض را امس
 ىلاعتر هناسءتلاو حور ىلععأ هن 0 ) اهوريإ(ديدن) مه(ارثك )وكت

 حور لذي ىريالنأ ةوتما!مأةمىف ناك نم نك ف يكف حورعفال 1 ةتام ةرهظأ ناب ءاناك
 .هنأكح ورلا ى < عغب مو ح ورب ل ضي فيك هارونوم وعم حور فال ةثامهل
 يقتفوهسياةلاملا هذهده اشيل نم لكو حورشفال ةثامبلاط لكل ىطعي كو ءدروبج نم



 لادفارسكو ةمجملا م رعلاءابلا مش( ىدب) )هذ( شلض) حورلاب (تاجج) تمد هشوأ اف

 نوكيوتم (ىدب يكس كنج ك) ةدحاو حور أل (نابلب رم) نوكبي هانعمل بهما
 لطم الحا مولعما نف هحو يلظايعمح وريفالآ 0

 ونوكي الامومغم نوكيىت«ة داو ود
 اق راى علاق ىلاعتلا ءرك ةعسر

 اءالؤما نوك ىو )اإل (ياط) لا ةمهلا علام امشا( وحل ارم
 ةفاحىلع(ىنعللا)ءاربال(دوبانيانإءاملا(بآ) رجا! نم (وجز) ملا نا ىأوأ كءريدمتا وك )
 عال اداب لرولاءاماو أ رولو. ,رهلا "امن عاو م نيذملاءالوهل ءاماب للان درهلا

 يب ثقك ه9 ىونثم فل لاي داجفلخلا, نين نم بحوم
 ديلا نم (نيغيزا) هن يدموب ردو ضادان

: 9 
 0 مصؤجلارمازللا ةيسراغلا

 5 رانتعابن لا هفالضوكوازج ب ىتعي نبدملا عون
 صرع »دار كبك لف ىو هوشوتو هلالي
 5 0 7 انسياب :(6] دحأو ,لجألو دحاوب (اردك)

 ى) عون(نوك ) ريغ(ركد)"اطعلاوهدوم او: دحوللءايلا(ىدوج)نامز لك (نامز ره
 دوملان مع ويتامز لك ىف هلداوب ود ةريشع دحاولا ضوع 4 ىط»ا<لا(ىنسعملا]هلدلب (شديارز

 ىودوج نابزلك ىف لوي ةريشع هلو ذبمض وع ىفدأ نان يتاذالذأبلا لوغي هناك تاس الاو
 هقيدصت لق أن للف هروصقنا ذ ىلاعت ف 5

 نديد صرع سن « بسن دداهضوعزا هلجدوح 9 ىوتشم
 لاى ىهو تسن ديل ةقورصم(زاإلمجلا دوج

 لو رزيلابداج ضرالا فورذبىذلا نمرثك أهو مح أرامل عارزناك
 نمالإ قولا :وءاجرلاو نم ألا لوصل بنس ضوءلاةبز رومي أكسس فوك ادا

 لضبلا(لخي) جارصاوغرددددرادداذءارضارعادون ديدان لجل ىوم ءاجرلاو





 فاءلسلاىدينب سلو ىرولارداب لذا ورضحأ الف مسهتانعأ برش مأ ياهلا ىلا
 لأ: ةفيلللا ىلارعسللا يهنأ ويفايلا هتف ةعاسةايح فبل أرثو اللات كلذ ببسا خلاق رمن لاقردابناذام ىلا ىردتأ فايسلا كلاغف

 ) 0 اوةراسحلا ةسإ .رعلا يللا فن دلو ةيردصللءايلا(يدلح)
 مالعلا كلانعدم(واحدم) نمضىف(نعغرد)ْ فنجد (دوخحدم) قيده حدم ف

 لات هم ىف هتغل ايمو مالغلا كل اذ فو مالغلا أ ذه نمن أطل لا مسا( ىنعملا
 سس تالدح دم نعش و ل _ةنح دم قأ:ال كقيخرحدم ىف ةراسملاواغدلاو *

 اذه فطاأ ام لع لوقأ ىتح ضوعو ضرغريغ نم هبامغ ف دحأ لك حدمة ديمللا قالعخالا
 || (هكتاذ) ي1ررامردتدياىراسمرت ه ارومراناضمارد نمار وتم مالغلا
 ال ىراضرت) 4 (اس)ف 5 (مزك) تاضمالاو (تاقمارد) انأ (نم) هنال
 مالفلايتيتأ نا هال( ىنعللا).ءاروامف( اروامرد) لأب (تديآ ) يح اراسمرمشب رد هلل
 فال نوكينأ لمع هال سختو ءايح«ءاروام ىف وحدم لا ادهدمب كلقايناضمالل دعب

 5 1 دوو عع هيفهلحل ةفاظن نم هةيفرءاهوو قد ىف

 حدم) قبساهفهلوق تم او نداء نوكَسو اةيقوخلا ةمحتملا نونلارمدكي (ف) جو

 دمتم :بةرح دم نمش و يكذملا مالا تالله (ىنعملا) (رايموا حدم نعشرد دوخ
 الو ىحدل ةناقو هح دم ل ء>أ الم حرلا نيحرلاب ولا !كلاميظعلا هتلاوهنلاوال ماج أذل اف
 2اداسرقكيفادخ تا ف ىوتشمل اق مسقملا فصي عرش ىسغن حدب دع دبرأ
 .ااراشملارةراشامسانآوذ دحوقءايلا (ىنادخآ) 7

 ةجامر مغ نم(تجاحي )السر لسرأ (ادنادا
 مولسرأ لب جايتح الو ةحاسربذ نم لسرلالسرأ ىذا دح اولا هتناوهثلا ذ(ىنمملا)جايتح او

 مهلع مولسرأو هلسرو هئايننأ ىلا جاتحاو هقلخ داشرا نءانب رزممد ىنعي هئايربكو كضذب
  سنألا ىلا ىلاعتدتناناف هئايربكو هل شف ىضنمم|ةلطماذ هلي جايتحالا بي مالا
 لعل ارابتغانألا عرتشلاب مهفلك امو هينا دحو ىلع مهلالد سال موفكي مهلفعو الغم نملاو
 ةاوضرب نيةاكملا داع نم ىلا هن هلنيعبطلل ةراشب هدابعل مالا مهام مسهأ اسرا ةمكحو
 باذهلاو رانااو هناحتسهبضغ ني ءاسلاو نيرفاكلا في وختو مهمل عتلاو ةنماو ىاعت

 * لددلاجرا# ىدوادحا ا ىونثمنيرذنمو نيشنمالا ناسرملا لسرئامو لاقاكملألا
 اريبكلا ثلاملاوانعمدنو ادخن دحرلءابلا (ىدنوأ دخ تآ) يليلج ناراوسو تواير



 ءايلوالاو نولسرملاوءايزنالا ممبدارم اوناسرفلا نيطالس (ناراوهش) قلخ(ديرفآ)
 نيطالسال> اليلذلا باتل نم قاخمب كو كاما وبحاسلاكلاذ (ىنملا) نومركملا
 ناردكب « ناك اجارضزادركن اشك ايل ىونشم نملاعا !تاسيرف
 ةنىأ ءايلوالاو نيلسرملاوءارنألا ةفاظن لمن(دركت اكساب
 يذلا ةباغو ةياهنو ةلمحا ىنعج ذهن (كتزا) مه سم( دسار ذكم) بارتلاىلا نيبو #نلاجارنه

 موهنلا ل القا د_ح اولي رقاب كالغل حاصلا ىل(ناك الفا]تاءاطلا ف ىلا انهذو ساو
 جازلا نم مهفظنىلامتهللاو (ىنسعملا) ىمراشلاعمجلاءادأ والاو فلالاوةي_بالءايلاو

 هنآك لالفالا ىانيبو فال ةياهتو ةياغىلا مهالعأو مهؤذو موف "ص وبارتلا ىلا ب ودنا

 ىلع م-هلضفو مهالعأو ىنارتلا جازملا نم ءايلوأو»* ايس .ورهّللاسّدة لو
 يتشاراواةلجرواهكذاو ه تخاسفا هرووو رازاتفركرإط ىوتم

 ايفاس مولعجو (تخاسنفاص) روثلاو( رؤنو) رانلا نم( رانزا) العا مهكسم(تفركرب
 ةلجىله مهمّدق (ثخاتراوأ ء لج) فاصل ارونلا ىلا ع جار ريمش(وا) كلذدعب و (هكناو)

 | روهظلا انهدار أوى ةغل اب ةفدقلا ايمن اهم نمر دصملا ننخأت نمت ان نافراوبالا

 ءانلل داعي |ليقؤعشةيت اذا هتيل الجر ان نم دون امثاتسلر (ىدملا) ءواطااو مدنا
 اراؤالارئال هر اهملادهبراؤنالاعبج قلع اهئ اه96ط1مثةيخاساهلعجوراثلاو بارتلاو

 نمدامت_:اك ةيدمحماةفيمحلاو لالا لمعلا :فاهل1همكلآ نمدارلاوةيس دما !حاورالاو

 |ىتح ىلةعهتناقلخام وأ ىحو رمت قليلون قل ام لّوأ ءالس بلع هلو

 مادا اةراثل اري ىهو قرملا انراثلا نموءاهسالا ةروثلا ادهن ممدآ اند

 0 .حاورارك قراتستا وو قيما ايس اذهنوالالالا دع تدحو
 ةدحول,ايلاومسقللءابلا نوك-ق قرب انسنآ, هريدفت(قرباتستا) ي تقارو ناز تا

 |رهظىذلا قربلا لا ذن اما قحو (ىنعلا) نادجولاء انعم (تفاي)عولطاا ىنعمبا (تنان)

 ةكئالم ا دوصسو *امسالا متر اوةفرها 'ه ثم مدآ انديسدجوو ا ى- جاو رالا ىله علطو

 ن سا دبح تيك ثسدو ترم دارك نأ وف ىع هل

 .ب> نم (دبح )ثي ديب :ةلم_هلا*ارلا مشب(تسير) مدان م

 هدب (سي) ديالا ءانعمو اغطق ب ذعلا تفطت حامصلا لات فطقلاا
 ىؤر (ديدب) روتلا ل اذوئناك )مدهعج (مدآدرك ) ثيشا عجارريمت شا (شادفبلخ)

 ىأ ثيْشيهتفطرمدكف”غئذلاروتلا لاذ ءوقربلا كلاذناعل حو (ىنعملا) هيف

 مد[ هلعج ىف هروهطد من مت هيلا لقت ة رت ررجشلا كا ناو ورش 4
 درو خر «دورابردتاجرك ىاوهرد |ردما |تديراب نم( رأب) ٍراص(دوب)عتهموقتا

 هاثعم



 ةاكشل]

 جورلارمب«اوه راسو قالو هوم اذ لا ذنممالسلا هيلع حتت (ىندلا) رملاسلا ءانعما
 ارارسالاو ىنا علا ىزارد مبلعهراتن ارفرمتتيل ماكحالا سانل غاب ءىأرذال اك اسوارملام
 مدعو اباسقلا ضف هراع* | دنالامامن ل ضو ح ورورويوهىذق اروثلا ل اذرثأ نما ذه لكو
 اراىاولع ردرذح ىف ٠ تنرراوت' نارا مهارا ناجي ىو .نافوطااباونزغ4هموقل وق
 هاثعمردصملا فر نمإ ذر) مضشل اريبكلا ءائعم ةيقوفلا ةمححملاىازلا عن (تفز) هي تنر

 لح دفراونالارؤي نس ةوختبقل ىتلا ماظعلارازنالا نم هارب ان ديس ح و رو( ىندملا) باهذلا
 نيح مالا هيلعلب ريجاندبسس ةنوام«لبغيإو ردخو فوخريغ نم دورغلارانلسعشيف
 سي «داتا شي وحردليعاماهكنوح ل ىع الفثيلاامأ لاقةباحكلأ مهاراان ديس! لاق

 [روتاوهةسب رعلا ملا مضرجلا (شيوجرد) ليلعتةادا (هكتنوج) جيدا رس شرا
 ارادبا (شرادبا) رهنخ (ةنشد)مادق( .لعقو (داتق) .اونالارون ىلا عجايب ك

 (ينعلا) سأرلاعشو (دامترس) م
 مليىذلااربلا امهارب | 0:

 ءاشناىندهتس م ونام لعفا نأ ا. لاقو احتو هيفرئؤي فر ولا ذه تاكربب و حيذملاب ىذرو سو
 يدش رقاب تسدردلان هأ ٠ دح ووك نيعاعشزادواد تاج ىوشم املا نما
 عج ار ني-كلا (شف امتسد) رايكم كم( )ءوارخحا قلطم ةبسعتلا فاكلا عن (عرك)

 ويده عيضر ار سا[ هودي ناعاس
 ااروب نم اعيضر» فاول هاصو بسب
 !ء-عبوصبان دبس عضوا (ىعملا) جي رسب ىويزا درك نب نوح بوم»ب اضفرد قف ىواثم ميطمار شنامرفمري دقت يمالاعيطم
 وباقل ىوتشم مظعال رونل ادرك ل عاف نوكيف «دفو ةحح رص هنيه
 :بوب(و رهم فسوب) باو ريب تر درا دم نالج دش
 ىدمحلا ماظعالارونل وهو سمملا لاذ( باف 1نا) أرامل
 دس وب( ىنهلا)ب ورلارييوت ىف (باوخريبعتر د)ةلريظتالوثاف(رادس)
 نوح ىوتنم هنريظنالا ةئانارؤ رلاعبعت ف تفرمو تلعاكراس مظعالار وتل الا ذىأر امل
 اصء)ليلعت ادا( نوح) درك همهل لب اروعرف بدسم ع دزوح بأ ىنوم تس درا اصء
 (تكملم) لام امل سح ىأ ما تيرش(هروخ بآ) ىسومان ديسدي نم اصعلا (ىموءتسدزا
 ءآناصفلا تب شال( ىنعملا]ةمقلا هلع (دركمممل لن ) .ةنطا لا ىه ةكسلللا(ارنو ءرف



 اقم

 ناكيجج ةدحاو ةمقل هتئطاسو نو ءرف كل تاه مظءالاروثل ارهظموه ىذملا ىو مدي نم
 .تفاتش مرام ديئكز ار ةريتنابوج مم ئسبع سناب در إل ىوش نكي نأك

 )كاع (زارف) ىلع (رب) هدجوامل (تفايوج) راؤال رون ىلا عمجارربس هم نشلا
 اذ ةنو اهم ىسعان ديس قلاب ىن عرسا (ثفانش) عمباد (مراج)

 ىبيعان ديسدها اذا 1لوغي هنأكةعدارلاءاسمسلا ىلع علط ىأ ةعدارلا ةبغاا ىلع ع ريسأو لافت

 تسر اسرار لالا يالا راسن ايلاعلا بنارمل انس نال رونا !لاذهاسأ

 ب يذم رمفلاسرفيردقلءذ رحنا نإ هاعشأ لد دحقلال
 ىلع هيفهتغيةحرو وظل و هيلع هللا ىفسهتيلكت او لسرلا لكل! نمالا تاز رقما لكلا تناك

 ايرو ماركلاءايلوالاو لسرلاوءاينمالا عسبج ةعيشح ىه ةةيقلا ءذهو لكمال ألا دولا

 ول« د صا فم يشل ممالك متاع ءاركلا ار سرلاو هابل ,همقتامهذم

 .اىنرويتسا تناك ن(يما)ريعتةادا(توج) د :

 ناطلمبا - لما امي دسو بح اسراس ىتس قكوق ظفالإر وللا راس هوك
 نزخالء حاس لوغبذا ىاعت هوق ف تآرل( صقل

 لوسرلاو ماع الارونل وهو قوشهملالف ةتويتجؤت ياقمر ندي هناك امو (ىنعلا
 نم نحلا 98 يقرع انالاو باها نإد 0

 5 ارو ايمن يدر اش كان داما[ تتكيف
 مسيو ءيلعهللا ىلسةجإ قرن, نب روتلاةراسإ شنب . 1 ا

 جو 2م هنلادبع ءاهسوامالغ 4 تالو نأ دعب
 هلال ىتلالا

 .ىفنأ رص شا و رردوج وه ىوشم تآرغلا +«ج اضيف نمدارللاو

 )اس هنا سوو تاوسلو رانج و سا( شيد دز يناج جريد دحا
 ضئرملا ىلا عجار ريعش (وا) راس( تدك راثن ىنعم (ناشف) زلؤللاوهلادمامضن



 8 ((ةففل
 أذ وذل ا هج نمىذترملا ناك اسل(ىنفل)ح ورلا ةضورىف(ناججرص) ىف (رد) هلا دس( دخ
 ىف هنلادسأ ىضترماراصرارسالاومولهلارهاوجرثا مشا لاح ةدها شم نمو مظعالا
 .اقلقنانامزءاضةنادعب ماظعالارونلا ا ذهر طم حاو مالا

 دب زا تراص(دشنوزن ناماقم(شنامامنم)د ينج (دؤخ) ىأر (ديد) روتلا ىلا غجارربعت (ما) متت
 ةنواعمواددم مو هلع هلال «لوسرلا هن ب ىأراش (ىنملا) ددعلا نم(ددعزلا)

 أر ولأ !خافاهكسصامأ ىفا بشل عدلا نع ةحراخودعلا نمديزاهتامارا وهناماقمتي
 ديد قحزانفراعلابطتما « ديدءارشديرهردلا ديراب ف .ىونشم نمت
 نقراعلابطت) مسامات رطىأز (ديدءار) مظعألاروتلا ديره (شديرطردنا)
 نيراعلا بانل قالا لوقهقح ىف قالا نم همسي رطىأرمظعالار ونلا الا ذدداب زنغ دب زيولأ (ىنعلا) نيفراعلا بطق هبمتلو ديري رأ «تيثكو روغرط .ه-اهعم-قملا نم (دينشقحزا
 جا قار وودعمسةياخ دش م سرح دئاروا حرك رك هكنوح# ىو
 مسازيقو ةدلممساخ ركسلا لبق حركيا بو داما فور عم ناك ام (خركمكشوج)
 أرصةلاو تيبلاانه ههحو رهتلا سوكر ؤوعبهالا تيب ف اكل ارسكي ليقودادغد ف ةلدغ
 رام هعركلر اد (سرخدشوا لركت) هلوقتدازللاوهر مظالار والا لاذ ىلءىرزاحلا
 راصانو(ىمملا) سفنلا ايو يشن فام .و) ينبعلا ةملخ راسا (قدمهغباخدش)
 انآ_زراسىا املطمار /اهم هنوك ىلع مظءالار وتلاوهو خر ,؟لاسرام ركل فو ره

 دورس (ماشإ يدل اىلءمادق الاوهو ندئارنم (دئار) مظءالارونلا فرطوهو فرطلا
 نبايسماربا(ىعملا)لدلاوه(داد) هداني .هارباىلا ع-جار ريم( وا راص(تشك)
 ناطا.راسفءائفلاو رقما لقو هكسلم :ءالار وثلا زر طل هتمد بكر ممدق مهدا
 أراتخاوهكلمنمرذولو ب! !لدعاولسرلاديس وب رط هراتخابةلادعااو ةلدعاا نيطالس
 ارالوتقلا نورلطب سانلارثا  تالرم ال ةم دسملا لذ نم صلخ نكلاو ندا
 اوال ىونشم نملاو مءطلاو صرملاب

 هللا
 روحوا تشك«

 (قشزا)ءرسهتلاسذق ىنلبلا قرةشءثم داما قد الاذو(قيغسنار) «فرطربو كاد |
 (ءارتك) بناجلا انه هيدارأر ىرهوجلا لاق ليكلا نم ةيحانلا ةم#ملانيثاارسكب قش نم
 لو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتيعبتا .:4لصح ىذلاقشعا اوي رطردو قي رطلا لاذ

 ىف 0 ىوللم 92



 نانئارلاىان(ىارديشر وخ) قيغشل عيجار ريهش(وا) راس (تشك )مام (فركسش)
 نيعلا ةانض كقّرطو ةعرسلا هاثعمزعت نانرظالا عمي رسو(١ (قرطرثو) سمسا ىهديشروللا

 در ره بناج ةمظم نمىأ مظعلا ب رطلاذلا:بناج نم ىخلب ف2 الاذو (ىسعلا)
 801001 تار ىو رظنلا عيرسو ىأرلا لاعرام الا

 ىذلا عامر( قعلا) فرم نم(نا ب ىوس نازز) ىاعلا ةمهمل ءافلارسكي( زارخ)
 ةبالولا متاخ ىلا اهناجو اين لا فرط نعدر دف لاعر («طالا تحت من[ طاس فلا نم مك كر ذ

 معلا ىفةر وس ةيولالاءاسمسالا !نم مسا لكل نا ءاياوالا لكم ضل لهأ لاق (ميرت)
 تادوجولاو رهاظملا.:|وسمةبراخةروساهم لكل ناو ا !نيملاو ةيهامل(ةانعسم
 مسالا ةروسةيدمحا ةَعيل ا ناو اب وبرص ىهور هرهاظلا كلذ بابرأ ءاعسالا كلتتاو ةينيعلا
 ةيحراملااهتروصيفءاعمالا عييمج ىلعدا دتسالاو ضيفلا هو ابر وهو ىمهل الا عماجلا
 ملاسلا نملاب نرتاهتطلابب وملاعلا روس قرترعاظل امسالارهظمىعيتلالاعلار وسل ةيسانملا
 ا نقيفح ةمج نم ىهاما ةيوو لا هذهو لال ةةلطل وبلا ةووظعالارسالا بحاسدنال
 ةهملاهذمهناصسميناك هير ولا ج ادب وبركتتتع هلا كلت نم اان اهب رمش ةهح نماالا

 اجبت فاد بم ءاعسفهوعديهنلا دبع ماقام ناو لوبا يجو كلش :انأ اغا لتهلوقب
 هلانكلو تي مرذا تيمرامو فوقي ىوالا ةسهلآ.هتتورح [مساتود مسالا ذو رهظم هنا ىلع
 او +#فح تح ىذ لك« اطعأيالا#ديو رادع هنمالومتا ىلا هيمردةسأف كير

 ردنا الا نيكل نا هو اعاءيلا ج انعام

 58 رشاش اف نرستنما با راو روةلاوفطللاو
 ا وو دس قيشو رج اللا عم 0

 ةتملاسو ر هاا لاعلاصاونع هرهاظ 0
 قادجفب درع ناكها اضيأ هوزن زف

 ءارو نموا ايحوالا هللا ملكي 1 0 اوةنالكلاءذه

 تاج



 انقحفا

 لاكلاب ف صني و سانثتسالا ممول لصحمأ ةئمزالا نم رامز لك ىف ةفالا ار و ولن بجو باه
 ماع ا:بللوال جرم انلءملاكلساناعجولو ى اعتو هاصسراتاكسساثلا نملك «قئاللا
 لك ةساخ روس ةقيقملا كلن ترهظانكمم نكيملالؤ أ اتالم ةغيقما كلنر وهو توسلبأم
 5 .ام بح تقولاو نامزلا كلذ لهاب -ةمال ةبت ص ىف ابن
 "اينئالاروس ىهو لاكلار وهظ
 5 .الاب تمكح كيلعةرثكلا
 ماك ألغي ةدبحاولاةرشملا ىلا نيعجار مبوكو منعيقح تربتعا ناو تافصلاو اعمال
 نين قرنالى اعت لااكىهلالانيدللا نم هاؤاجامتدحو و مهداحتاب تمكح كيلع ةدحولا
 دبالا ىلا لزالا نمدوجولا راك وهوهلاعل ا ماكجأر ا دموه ىذلا بطقلات سر .دحأ
 دّدعتم ةرثكلارابتعاب و لسو هيلع هقلاىل ةيدمحل ايت اوهو ةدحولا مكحر ايتءايدحاو

 هارا رهام انة يبطقلا ةبترلاب املا نوكي :
 ماللاامهلعىيومنمز ف رضلناك

 اذهب ظذول مانملا اهو اق مهم دح او ةبترملاهذهىفلاازيالفا م ءايلوالا
 ااءذه تلك اذان ةقلطملا الولع ال اؤمو ءابلوالا تار ووظ مخ ناىلا ماظتلاو

 شر زان اس مانوط ىونشم لرهتأمعمتاكراك دو دج ان الوم هبتر ىذفلا بيترتلا
 (قحذلشيزا) مهؤاعسأ (ةاشمان] :هكلاوعحرباردناثمان ىلا دكره ٠ داعتاهي وح
 (ارناشمان) رمت لكءانعم#دحوالءابلا (ينادك ره) ايفخم قب( نام ناهي) قا ةريق نم
 تت مهرتسو مهلعهتربغ نم مهءامسأ ىلاعتهللا نخأ (ىنعلل)ارغيإل (ماوكرب) مهعسالا
 ,طشلا ف لاقا هلو ى رب مهفرعي الىبابق تت ابلوأ ىسدهتا اهني دح ىف لاقو هنن 0

 نحول ىم مهامنا نعم مهعحاأ :
 2 2:(رود[قح) ينايهامنوعمه ديرعناردلك « ناينار ووو رونتآ
 قحو (تاين رون رحد)ى دنهل اروثلاوه مظعل وتلا بمسقملار وثلا نمدارملاو روثلا لاذ
 تايبللدك ( ردئاكر مهؤاشلخو نولسرملاو ءاينثالا مهو روتلا كاذلنيب وسنملانيبنارونلا
 أرونلا لاذ حو (ىعملا) ل هلا لثم مهرصلا ىف( ناي هاموسجه دنرحب) انال ف دعم ردنا
 أرونلا لا ةرحب ى مهنيذلا مهئافل خوعاسنالا نمرك ذاممديلا نيبو فما فر ةزعوىدمجلا
 م شعوج ىو ماوتالبست « سع وكرار ناجر نا رخل ىوشم ثمار
 (شعرك) طرشلاةادأرك !نمةفضخع(را) رصلا حور و( رحناجو) حورلارح(تامرب)



 (شيوجى) هدجمسا (ومان)قيلبال (قيالتسين) ةمظعلارصلعجار ريعشلاو كلوقإ
 ؟اممالا هذه لم نان يلب الرصأا حو روأ حورلار ع ماظمالا يوتا تاننا (ىنعلا) بلملا

 ةفيطالاوه عياش ادع دما مسالاوا دي دجامعتا بل لان تارايتعا ضمن نم بلع اهل
 لك ةفيطالا اذكم هتاحالطسا ىف ىناشاغلا اهقح ىف لاقىتلا ةيب | :الا ةغي

 | ىهةفيطقلا نا تلعنان ىتنا ةرابعلا هعسنتال ىنعم مسهفلا اهتم ..حولب ملا ةةيقا راك

 حالطس !ىلعاذهلو نآ اهل لامي سرغلا ناب ىلعاهنا ملءاف برعلا ناسل ىلع

 تينامزغم « تسوزانار ناك ىف !كآ نحال ىونثم لوقبو ام مسن ع رثس رفلا
 ىف[ ءايلا نافنآالا كافور (ىف ؟نآكوح) تسرب

 جاررالا أ بولا (امزغم)هنم (تسوزنا) كاذو (او) اذه (نا) نايبلا (ك)
 (ىنعملا]م دعلا نع هىنكوا دلجاوراص(ت |مظعالارونلا ىلا ةيسفلاب (ودبعن)

 آدلحاو راصءبلاةيسنلاببوبللاواو دج وهنم الاذواذهىذلا يظءلانآلا كاذؤحو

 حورو حو رلارعتنا فسولاو ةرابعلا تحت لس دئال تلا هللا تاذمغيطا حو لو هناك

 وتم اروشف هيلاميسنلاب اوراص حاورألا عمو هنمن ابل ملاعلاذو رهاظلا لاعوار حملا

 امك (<) #«سراتغك نا نآدتج 0
 هلاسخوةروك ذا ىي ريشتاغس 0 :) مسغلا باو وكتاب فلكلا

 هتلقىذلا اذه قوق (نمراتفكنا) تايبلل مك لدفن ىع (نادنمدستنه)

 «ايننالاديسولكل ال ةعوحاورالا وو راونآلار ريوهيذلاةقيه-قحو (ىنسعملا)
 |رادةمةئامنمرثك_أامهترذىتلا هلاك اجدسَسو 2 قير تاس نار سرلاوءايلوالاو

 2 وك هج دياب ترواب و يدنا ف صو جاديم خالو ىوتشم ترك ذام
 هبرأ ا ىذلا لالا مإلغل اوهو مدنلا لا ذ(معدن دا فو نم (فسوزا) هلعأ املك (متادبم
 »ع ءركمج)أبال(دبا) باطخ فرح“ انلاوىي دصتل هاذه ءرواب (ترواي) ماها ىلا ناطللا

 ىادافتعا كل أب المالغلا 0 هلعأام لك (ىنعلا) |ميركا ا لوقا
 (ءاشؤطىم هيةىةدصت الهلونأ ام لك أى ق دصتو«دغتعت يح

 ناطلسلا لاق (تفكماش) وأكاونبا نآ ىنوك دئ> 8 0

 هايل (يركدتج) تفيقسر تلا بسحر رق ىأ لقلت( ركبد دوخنازنا) نآلا (نونك 1)
 لاف(ىعلاز وه(وا)ألاذ(نآ )اذه (نيازةةيطللاوهو (نآ) تنأ لو ىتءىلا باطلا
 هلاح نب و اذه ةسفيطا لوقت ىتم ىلا هقئالو كلاس ب_> لقنآلا ىناثل !مالسغلا ناطاسلا
 كلاوحأ نعزيبريغلاحدمتىتمى لا نعي هقالخاو لاح نحو كاذةفيطا لوقتو هقالخاو
 ماهفتسا أ( هج) 5 دروكردهجاير دكا راو: دركل صاح هحو قرا د محول ىم كتاذو



 (مسب)

 ةداوتلا ءايلاور وتل ةزمهلا(ةدرك ئلا يتلا ىلع ضبعلاو كل سئارادو باطخللءا ايلا(ىراد)

 تينأ(ةدروا)ولؤل(س)رحيلا(ارد) رعف (زا)لمفلا اهانعمءدرك ةدحولل اهنم

 0 م أ كمح شوارد(
 | قرادناجروت«دوسلم ايون سح نبا لرزور إل ىو هتجرخأ نعم ىأو هتلصحرهوج”ىأ |

 ايفر باقل نوكيل حورئ اريل 6 له لاطعتب اذه لح توملا موب(ىنعملا) يي جدو لدرابك
 يي دنكن نو رارروك ه خا تسه و دنك 1الاغار ارمثح نإ داردل 3 انؤمتوملادعبو

 فاكلاو: ,دمملا فلآلا تفي (مك) راما ارا لف (عتاعبأ)
 يذلا الاذ(ميغ 1) ماوغتسسالا ديفنا دوحوم أ ( تهيج رعلابوةس رعلا

 ىذلا كاذدوومأبا بارتلابب علا «ذهألعربقلا(ىتسملا)ع ءىشي( دنا 0 (ايروك)

 و تسدد نامزش وو ىرتتم جو رلار وة ريصبلار صم وهو ريق وس وء يشن
 :دلدب(تسد)ن ابل (هك)نايزلا لاذ(نامزنآ) مةيرتاسا تسه تاب ورب

 ثممانو لدن (تلاي يزف قي روب) ب باطل اريمشءاتك ار لح رلا ةيسراذلاءايلا
 لاذ فو (ىنحلا) .ور ريطت ىسح (دروربناجان) م اوذتسسالا ىنعماب

 ةماقوذف كلدامزلا الا ذىفدوحومأ عسفني ريلس ىنب كلحرو
 هييسولا-ل* لأ ليفي ه حو رهنلا فكم ولملا ماعلا ىلا !مسنف نمالحور ريطت تح

 »« دام فاويح ناج هكنايزنأ ول (ىوذم الافلات اكل نموغتو ةب

 نم(هاشن)ع نوم ىء(اجر) كل نوكي[ تقنين (نايغ) يدل
 قئاللا اربح حور ديف قبيل ىلا نامل 2012و (يعلا ر ئدلسغتلا

 حو رلانم قبب لو بلاةلا نم حورلا تح رخاذا لوقت هناك ةيقاناحورا-ععضو
 ا .ءاطلاوىشعلا ىحو ةيفاباحو رسمت نا ةافولا لبق كلب ىئاللارثأ ةينا 1ك

 آجنم طرشإل ىونم لوقي ور رغيونعملا ا ذهلو ةقيقملا و

 اهلعتسيل (تطركف) م«تندر بر ظح وسار نسح ن باه تس درك ىفن سم ا

 (ينملازاولاسيا([تسندربز ةريشك-فرطل (ترح ىوس) نسحلا اذهل (ارنسحنا)
 بتال ةئسحلا هذه لاصب | اوطرسش ليرمئال اهلعف اهل انمار هلف نسما« اج نم طرت سبل

 نسما لسع نمو ةنس | ل هذ نم لب لوةثى ارءاج نم انبرلات لوقي هناك العو لسج ىنلحا
 نكلو ل-سرك ذام عم اهلعفر ةعممل ارءايرلاو رذكسا عم نوكي دف لمسعل او لع غلا نال

 درصمج سبل اهل اممارمةعاولعافإ /ا نإ عفريسع نا طبشلا سواسولا نم اهصيلخت

 لمعلا نيفقتلا لهأ لاق ىلافتدترءة لا ابي بدلا ةيفرس لمعلا لعقلا

 اهضرعنبا ه ىرغلينا-فازيىرادىرهرحإل قوم ردكش يش



 نأكل (ىراد) ةدحوا( ايلا (ىرهوج) كك رينوحد شاتفدك

 (اهشرع باب ردم بل( زادأ ع نانالا

 : 20 لاوحالاولامثالاو
 5 فيك (ىنهلا) لاسرالاةسرسعلا

 تنأ ءاارهوج تلة تانالا نم لوتوأ ةيراماو ةيتانالا نمارهوج لأ ءانعم

 نم(ناسنازإ)ت

 لاوقالاىنع أضا رعالا#

 .ارهوجلل أ كلاسي (ىندملا) هن ىذلارهتارهوج
 :تاسنالا نم لمت تنكنارأرامحتنأ مأ ارهو جتا #ةيئاسنالا

 نفك تن ىلالاوحا
 هذه 0 7

 ٍضرعل انالدجوناو تفتنا نينامزق. لااا مالا ابملاوذالملا .ضارعالا

 ضرعلا تافي رعتلا بح اس لات( قابلا ىلافافلا لاصبإ نكمي فيكن لاثمالا ددهقم
 همومي مسجلا جات اللا نوال اكسص + موهي لت ىأ عوضوم ىلا« «دوحو ج اشك ىذلادوحوملا

 ري-غوداوسلاو ضايبلاكدوجولا ىف هؤازجأ ممتد يذفاوهو ثاذملا رات نيعون ىلع ضارعالاو

 نم تادابعلارث بف ىهتنا نوكسلاوةكر كاك وَمبولا و ءازجأ ع.تغالىذااوهو تاذلارات

 كلاهدوجو ىفرمتفي الىذلادودومل اوهرسه وااو ير ذم ضرع اها لاقي هناتزسملا اذه
 حورلا رهوملا مائه دارملانوكيف ةيناوبحلا ةيهاملاو يناسينالاح ورلاو لةعلاكع و وم

 اره ارهوج ل
 ىلعردمت فيكي نامز

 ىقتتااذكناكا اذانينامزإ

 نكمال(ىعلا] عار صا ماديررهوحرالبا ارضارعارمدرك اون

 حو رار هوج نم ىأ ضارم الار 0 عد
 لامهالاراث آو بلغلا اذ سةلاصاا لامعالا اراثآ6:حورلار هو ب حلصتيف ةمجغلا ىلادعالا نومي

 نال لحم ىلا لحم لةتنبالضرعلانأ فقاولا بح اص هلآقاما ذه ةلعر هوست ةهبقلا

 ضارمالا هم لازيفرهوج مسااو ىسهتن ازين سيل ضرعلاو زيت اق روس تب امنا لاقنتالا

 .ةهيبقلا لامجالا ضا مالا نمو ح ورلار هوما نم دا صنوكيفح ورل ار هوج نوملسعيف
 لديمانىمتيبلا | ذنبميااراشأ ىذلاضا مالا ضرع نمحورلار

 | راصءانعم (تذك ) «ضرم دش لئاز كىزيهرب زنوح « ضرع نيز رهوجت شك

 اه لانتلا(ضرمدخرئازك )بمحل ى (ىزبه إن ثمءانعم( نود اذه تس(نيزإ
 ضرما

 ا كج كازو



 فشلا

 ضرما اهم لاز ىلا ةيجلا لم ضرعلااذ-هنمح ورلارهوج ل دياذا ىتح(ىنعلا)ضرملا
 ملا عمج رضا مالا تلازاداف ةرج اب ة وبلا ضارعالار لذ [ح ورلار هوج نم فرت ينعي
 ينام زال ىقاوهضرعلا ١ اولا ةيفوصلاو :رعاشالا نمنيعفحلا نا ةعضلا ىلا همام نع

 ارهوج ضرعلانوكيتأ نكم في رعتلا اذه يلءوةريثك ةنمزاوأ نينامز قباموهرهواو
 ىوتشم ديقياذهلو سكعلاو
 .-:اب(دوعرهوج) ضرعلاكو هك لا (ضرعزيهرب) راس( تشك) دهشأ

 هربلاراص (ىندملالاده ثةيجح | نم (دهشزيهريزا)رلا مفااراس(طتناهددش)

 نأتلعدتو ادهشةبجلاوهو زيهربلا نمرلا مقل اراصوارهوج ىهل او دما, ضرعلاك

 نمةيجللاو قو هفن موب ىذل اوهرهولاونينامز قيدالو هسة موقبال ىذل اوه ضرعلا
 ةمالسلاو ةمتلار هو ىهلاو دهملاب تراس ضرعلا نم ىه تلا ةيم ان ضرعلا ماسقأ
 ةيهللاو ةرارملانالرهوج اهل ةبسنلاب فلا ةوالحو ةيجلا كلذ ضرع مفلا ةرا مالم

 رهوج قايااو ضرع لئازلاو ةريثك انامزا قبت مذا! ةوالحونالو زيلبنينامزنايقينال
 ةركوم ىورادو هبنس د شاهك اخ تعار ز زا لف ىونشم لوغي و لثع عرش ةعيق دلل ءذه مومو
 (و.ىوراد)ةلبن-بارغا اراس( هلبنسدشاهك اة عارزلا نم(تعار ززا) م ةل دارو
 |رهشا !جالعو ل .ةسبارتلاراسةءارز | نم(ىنكوتأ) العشلا لمح( ومدرك) رعثلاجالع

 | رهو ةلبنس هنوكو ننامز دال اضرع بارجلا قمار تالاكض لب وطلال برعشلا لمح
 ضرعرمشلا ل-لستوتاننالجالرعشلا جال )ةكاررلان دو سهم اوهوةرمثك ةئءزا قاب
 ديز رفرهو ه [ةدشدب ضرع نزاناكسلازإل/ وشاكر هو- هل تورعشلاتاذو
 طبرلا اداب ناناضرعتال (دب_ضرع) أ 0 (تزحاكتتآ) ماعز هاح
 نم (امز) لمح (دشل ءاسإ هولا رهوج (ديزرةرهوجإاستافراس اشف دشس) ىضاملا ياك ديف

 ناك ةأرملا كلتحاكذ (ىنعملا) ريغل اعم ماكل اسناك اذا انموأ ةءا 1

 | رهوج ىأ ةفطنل او هوءالا نمل هحرهوم ا ذب ايوه ىذل ادلولاو قبيإل يابا تارا واش رع
 | تدرب ارهركر هو> «صرعآر رتشأو بس' ندرك تف> ال ى+ اذك [دوحو نمزصح داولا
 دواوملاةدالوو قبدال ضر هلاك م اودزال_هملاو سرغلا (ىسعلا) يضر

 اذه نم لدي رشوحو هود ذل اك ذي يلاطضرغازأق يوناو

 ع

 تش 2
 ضام لعذ غلا( تدك )ضرع (ضرع)اضي

 5 6 ل اش

 0 تاتا معت مز صرع
 ىأفاكتلارسكب (نا
 اذهاهانعمنر امي



 ضرغلاوهاذهناتسسل اساء ارهوجراص ضرعاضيأ ناسا لاذ عرز معت (ىنسعملا)

 اج مك ناز ىرعرج « راك ت:رابعكد اد ضرع مها ىم ىو ألو الاو ضرغلا اذه ذو
 اباهذا(راكبندرابعك] ضرعها لعا(نادضزع)اضيأ (مه) # رامدش |

 هيج (رات) داساحش .لاالا ةنم(ايمل تازإ) ةدحولل ايل ا(ىرهوح) راكد
 نع .لصح دان ضر ءراكدا ءارعكلا باهذاّنأ لع ااضبأل (ىنلا)

 دن ضرع ندرك لمي 9 ىم اذك ةشئلاو بهذا ارهوح هثمدوصتملاو ضرع“
 راص(دشا ضرءإتلانقصلا لعف(ندرك ىلغيص) ) جامسدي :ىمهرشوج

 ىحهرهرج] ضرهأ !اذه نم( صرع نيز)ن اطل مايه انممءا دنلل هرخ[ىفااالا (1مش) اظرغ
 ناطلساب اضرءراسرد ملارأ بلما'ةرم ةلاغصلا لعف(ىنعملا)ءافملارهوج دا.( اعسدياز

 بيس ضرعلا نا ةلثمالا هله نمر هظنء اصلا رهو داب ةلاقصا اودو ض

 [نمك وكء سا ىرثمربثبا ذلو سغنلا ةيكر و بلغلا ةيخ
 هتغدمانو لفت( وكم كذدع (س) يم ماخبار ضارعادأ ل خد ه ماددر؟ اما |

 لام (لخد) لامعالا تافانأ(م .!هدرك اهلمع نم) نايسال (دك] مالغلا ىلا عج اررتتته
 نديمر نمر ضاس سم ميلا تشن( | تشب( م رع) رمأ قيد منن ) ضارعالا كلن (ارضارعانآز

 لخد تنارأ الامعأ تلد .[ركتالمالغأ مدل ذا تلعن ان (ى-هلا) لفعتالءانع
 وأ ا ةيهفاو سوال ؛هدوهةملاوىبالرضرغو كلنا لغدتالو ضارءالا كلت ءاحو
 ءافسو نااار و ه1 دهن ماليالاو ندصلا ةءاطلا لهذي ذلا تا

 ا فسولا
 الداير غلا لجل :االزعا.لا لو ةرعاشالا ضع ١: طك هريغل ةة هناك ام ضرعلا
 عالما ضار .«الاه ذه نمدوص | لب نكيال ضار ألا لمغتو ضار عا تاعا لاو لامحالا
 ةضئلاليدبت ءايمكسلا ل معنم درصألاو نا ادبالا صنت بلا ىلذ اك حورلاو بلقل ١
 جاودزانمودلولاحاكسنا!نمو هلب وطترعشلا جالعنمو ل !ةعارزلا نمو بهذلاب
 قاضالاحورلاو ااا رهو ةماتةةوقتم لامعا ضار ارعالا» دهف جاتنما ل! اوناصحلا

 ضارعالاو



 موقت تح قاشالا حورلارهوجْ لهنل تل هح لهتن اور هاوجلا الا مونت ال ضارعالاو
 ىذملا عملا لاذ نظنال لوشبف ىنوملا نعىفاثلا عارصملابىنك هنآك المأ لامالاٍض ارعادب
 ارسهوج زعاملالط تنحل كنأكن وكستف ةقيفح هتالاحوهراث وأ ار هوج ضرعو»

 اماحنأ كطلجلا لاو طب 0

 طونلاو طوتقربخ نم لةعلا سا كك(

 لسقت) ضرع (ارضرع) منو لوغت(يامرف) تنأ(ون) طرمشلانادا ( رك) أبل ا
 اطوتقلقعا!ىطعي لي طوتقريغنم لمعلا سبا ناطاساب مالغلا لاق (ىنءلا) لقتل سبا
 ”تفرج# صرعرهه تسي: ةيسأب# جاها دايو ىم لمن ضرعلل سيل لوقت

 لك (ضرعره) سبل ىعج(تسن) دبعلا سأب(مهنب سأب) ريغ ( زج)
 ديعلا لوقناطلسا (ىنعملا دعب تآ (هدشبآزاب) بهذ( ةر) ضرعلالا 0

 هلوةارابتءاالدحأ اذهلاتناوء-أبن مالا سيل اعحار الو ايت [سبل بهذ نا ضرع لك

 نارتاورطابىدورعت» رشح وزار ضرع مىدونرك ل ىرشن جار ضرع ذل
 الح لعفا !ناك (لطاب ىدوب رعف) صك( ضرتعم) نكيرلول( ىدرب نركسص)# رشأ

 تراصو لفعل لطررشحو لقت ضرملل كيرلا سملا)١ ارشن لاوثالاو (رشتلاونأو)
 | قود دوف ات مهرس « ز دقولدح مت اه شرع نيا ىوشم !هلىنعمالا رشة لاوقالا
 ريغ ءانعم(رك دة دحوامءايلا (َولََتل مكرم[ ضارعالاءذه (اهضرعنبا) #12
 ضارعالا» له( ىلا: دحولل ءيف* ايلا ( وك وكي دون)ءرمدحن هلك (ىنات مهرس )
 هذه لوي هاكر خت وك 4 ناف لكرشحر ةرهاطلا* ايشالل فلام هجو ريغىلا تاقئاشيأ
 اهؤاَرأو اهراث تلقا ليرهوملاك اهنرعب لمتنتللاوذالاو لامعالا ىهىتلاضارعالا
 نم لقتال ضرعلا ناهلوة دنع فول لع حرش ف في شا اديس اريغتاذهىلعلدي و
 تادابعلا ةلباقم ىلاعتهنلاقلطق نونا ناكمىاناكم نم مسجلا سا :لعوأ نعمل لع
 .ىفىلاماهنلالاقةينالطاماسجأ ىما١ ةموةيئاروياماسحأ

 ردت نإ 3 ىونم ةريهو لمع نمايندلا هيلع
 8 للانمي هدد ملفي ةيسرافا داكن امض (دك) ضني أم
 0 نييكذلا ءةئاسنركي غلا 0 00



 اافتفل

 ىو اذهل اذهواذهلاذهقث الفراتلا ىلارافكلا بازهااةكئالمو ةنخلا ىلا نموا ةحرلا
 تتوف(ىلا) #« تس وناريضرعلب رهثرو م «تترو هارشرعر رشم

 ا 0 ىأ*. زي نوكي ضرع لكساوةروص ضرع لكل نوك, ريشخ لا
 نكن لولو« لع لْمُشب رهو جو اهسا نت ةب وف ضرع لك ة روسا نوكي وأ مله لست ثيةرو ع
 ناكرفلا !منزو ىلع دهشي ها لاحلاو اهنزو نكميالولامعالانزوت) ارهاوجلاعالا ضارععا

 هتانسح عاؤنأ  داةم تحب رثذب هن زاومتلمث نءامأف
 8 ذر ىأ ىذرش

 (ةيواه همأف) هنأثح ىلع هتائيم
 ل سارغامو اول ةئملاسارغاورثك لو هيلع قارس وقى تي دسملاو ىواضمب
 لوسيا ةئمللا ضان رامواولاق نا ضان ريف اوعئرا لاقو لبا بلو ستلا لاق تلا لوسراب
 تاسللا ىلع نات يضخ نانلك ل اقو لعل نسا .ااجم لاق هللا
 نينا ةنطاصلا لامعألال سنا اذه نمله يظعلا هللا ناحسم دمت وهتلاناصس
 لك قلب و رانوتايحو برامعو نبلغ ةثييلإ ل اعفالا لصحتو رامثأو راصمأو نيحابرو
 اهضعد وفتوملا ىفلاهضعن و رشنل وريث ق اضع و خ زربل فر وظن مذعب ةروص ضرع
 يفحوىف- شن » ضرع فدو ونه دوخر ديا ركس إو ىوتم رانلا وأ ةنللاف
 ملأ ءانعم ىغاملا ةياكمل« الا( يدوب رت كيشن يف (دوشمدلا) را ظنا (ركب) «ضرعأ|
 ءايلاوعامكاوهو جاو دزالا سن [يطحسنح ]اسرع (ضرع) الا قتنأ نكت
 اضرعربتتنأ نكس كا اننا (ىنلا) ز ضرع عمو(ضرعابىيذجإ) ب هي ردملل
 ىنسعباماظعو ام تيلقتا مث ةغضم تلقا ,«ام نم ةفطنل المح هدام
 نيرقوج وز تنأو نيدلاولا لسعةوهو جاودزنالا شدنج .اص- ىأشيئملاذكرح نمش
 هناخ) انوحدوبس هئومرد هاعاتاكو هاعرداركشإو ىوتنم ضرعلا عم

 عمرا ةمال-ءفاالاو# م هلاو اقل طمتيبلاا انه دارملاوب مانشلا تو و( امناشاكو) ت

 (1ماا) تراسو تناك ىأ ىاملا ةغيص ندوب نمدوجولا ىو /ةيفرطا
 ىنعي تاياكااكت ناك نيس دنهملار اه ىف اهريمعت اوتيل

 ىم الّئمنيصاصقلا تاناكحو ص سة ليبقب هو ضرعلا لبق ن
 (هاننالفداك ) :سردو ف مسو هغص نر زومدو« شسوخميديدامك هناخنالذ نأ

 ىأ نزوات فقو*افنامش لأ (شوخ) ءاشيأ -ارىذلا(ميديدانك ) ىنالفلاتيبلا كاذ
 ىذا ىنالناا كفل اثو(ىاعملا)تبيل ىلا محار ريعلاو هاب( كئرد) راص(دوب) امسح
 | تاسدتممرا وج هقوتتم نر زومملاب وهذة ونة ثراص ىذلاا:سحوافيطلءاسنيأر
 كا

 صرع





 كسقتلا هتّدام فّوصنلا يعوه ىذلا وتلا اذكوتايااعلاتاد1ا ىف كسل اوهللا ىلا برغلا
 غو دهرا هترو سو ريمصأ ' داق ءالا هتيلعافو في رمشل عرشلاب

 هللافءانةلاولوهولاوهو ف
 ب زاهمعتا ب تدلؤأ

 دوب ل الو ةسحاوخرخارما « دونلالفأنازغ“
 رد[ !فصولءابلا (ىرسس) ةوصفلاءانءامتم فوهخاذكم الانأك اذا

 (زغم)ن اببلل(مك قدس قآل ازغملا بسانيل ظفالااذمب «ىأريبكل اانهءانعمىماملا
 (رخ ردن ) ىضا1 !ةغيص دوحولا نعم (دوبإلالفالا كلن (ئلالفانآ ) ةسالسخو “
 كالت "با ناكر سلا كلاذا زكرمالا ناك ا ذاك لدلول ناطا -( ذل الول ةحاوخخ) رخآلا

 ءالوايأ ةلالفالا تقاخال كالولر وظكر كَ طلاطترخشآلا ىناكو اهلس أو ةعنلا كلالفالا
 هر هتامدةم لسو هيلع هللا ىف ناكفا فات ةخالغتلا ل لال هداععا هلا دري لول ىأ هعباونعم

 مس تمص "ضارعا فبل يودع! ذ لوف
 اذ_هضارعالال ةنلا ةلاوشعلا ا.ه (ىنعملا] 7

 ,؟ ذبل! ىلاعملاو هةراتكسلا ب رط ىلعر يلا نمدارل او ضارعءالا لفن لاكسشلاو ريتا
 للا ىفاعملاهذههحورهتلا سدة لوب هنأك د يقل لاكش نمدارملا ادكراشن

 ىهىتلا تادويفلا «السهو نيالاكى ع
 سد يخلد و الة يضرعتو ]68و ىوثم لوفباذسولو ضارعا لقت تادوحوملا عمو ضارعا ار ديس لءلا ىوف ىلع ةبوتكس» الاثلأ
 ىتسح (اًنزاضارعأ اوناك (دئدوي ضرع) هتاذو «فن(دوخ) ملاعلا عي (ماعلج) 4
 اشارعا اوناك هتاذو هسفنولاعل عج (ىنملا) فأ (دماس) علا اذه ىف (ىنعمنيردنا)
 رمد مح) مدآ (تاسنالا ىلع قأ) دق (له) ىلاعت هلوقىنعملا اذه ف ىفأ ىتح

 تاس الايدارملاو أرك ذيالنيط نمار هم ءيفنأك (اروكذ مانيش«. نكيل) ةنسنوعن
 امأو بيه صفرخ 1 هنع هللا ىضر عشلا لاقنيل الب ىسهتن الملا دسم نيححابو سنملا
 قيبالضرعل اذا نامز لك لدبي ووفضارعا عومجم ءاك ملاعلانا ارلعافةرعاشالا

 لاهور رابذعاب«

 ما ىفاءللاءهذ_هوضارعا لن ىواعدلاو كالا م

 نينامو



 فكنا
 ناالاملاعلا عج نم تاذلابدوصقملا نا نينامز بدال ضرعلا موهأ .لعق ىسهتنا نيبأمز
 .ةمناسثالاو ريغص ىنعلا فو ريبكسص ةرو لاف قرملاملاهلانآلهنعةر ام ماعلا عبو
 ظئاذاكنال اروك ذم ائرس نكي لا ذه عم ىنمملا ىف ريبكو ةروصلا ىف
 اتايعالاو ةيلعلاروصلا اهل لاي وةيتاذفاهتانُو ثسوكعملاعلا
 :ارمثن ل ىهوت دحاوئهوةةالثلا ءذهرأت آو سوكعولاعلا لجو
 ,فيكسف ىمّنا دوحولا نءةعار مس[ ل ةياثلا نايعالاو
 ىوشم معان ضرعو ثداح لاعلان اتامعنا
 عللا) ةزاديازه جزا مهروص
 ..لاو ل ههتو فوتروصلا نمدلؤنئث ىأ نملاوحالاو
 |نملصحتو داون ىأ نءروصلا هذ هورهوم اك

 «لك لقفز ث نر كف ليتاهج نبا ىوننم لوةباذهلو رمغالا ةءبنا
 لع بن اج نم ناكل او نوكسلا ةرو دوهر ناولجا اذه هه لسراهتروس :

 فكرصتم مظع أرؤيو هذال أدوحوال نأ ىذفاو هلك لم ءو هلرثأ ىأ ريغال ركع لكلا

 ةلسرملا ل-راكروسلاو ناطل_!كل كتل 3 معن ىلع هجوب اهلرب دمو تادوح وملامح ف
 تادارملاو لكلا لفع نيب طنا بوكروكلا يكمل لسرملا نيب وناطالا نيب طئاسر مهنااك
 ماعلا ىوتشم لوقب و ررفب تهل نايعتف هلو لكلا لمع :ركف نمل ساحلاو ةليسو ىأ
 ايندلاوه ىذلا لال ملاعلا_(ينملفر:#؟ت12 ين[ ىارج ىنانلاع « نام ناهح لوا
 هلا لاق ىساعلا نم عئاطلا يسيل مولك نابهدابع ن تميل ىلا عت هللا! هتلخ ناضمالارا د
 هللا لاق كلذلو اذهلءازح ةرخآلاوه ىذلا يناثلا ملاعلاو المع نسسح أ مكي أ مك وايبل ىلامت
 نم لامجالا تناك ولو هنا .ءانةمدهتلا هذه تلعن اف ىعسامالات ا_تالل سيل تأو ىلاعت
 راث 1نكلوا لماع نع ةيلاغا به اهلافتنا نكمالو نيسنامز قالا ناو ضار ءالال ببغ
 «- تكي تيانجاهاشنرك اجو ىوتم الئمةروم طبريلمعلااءازجو لبحلا
 الد بعىاباطملانا دأءانلا(ثرك اح) دوس نا دزو ربع ضرءنآ |

 (دوش) لعفب انعم عر اضم لعف دنكوي ةرارةسا فرح ىب(دمكيم)ناطلساب ىأ ءادنلاةادأ
 ىذلا ضر لال اذو ارمتمةب انا لعفي ك دبع ناطلساب (ىنعملا) ريسيو نوكيى ا لام لعف
 هدكع كل ذكو ةرخآلا ىف ءازجلاو لاسعالا اذه ىلع سقو ا ديزوارمخر نوكي ديعلا ةبانمج اوه
 (تاهدن) دعت رد دس جا ذ ضر ءنبأ « درك ه د اشتم دخ نوح تاه دس ىو
 ضرعلا اه (ضرعنبإ)ةقئالة ءدخ لعن( دركهةسب اشتم دخ رريلمأ ةادأ توج دبع
 لعفامل كديعو (ىنملا) برحلا ىف (دريئرد)ةعلخ نكسنولا (ىتعلخ ىف) ةقئئاللا ةمدخناوهو
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 نوعاراكى دي برحلا ىفةءاخ نكت: لأةلوهللاةم دخناودو ضرعلااذهةلوبقمو ةقئال ةمدخ

 ىوكم فاطااتامدفتا تح اسان5بو رحلا ىف ادةلانوطعب وا

 صرع ن 1) © ريس ديازنيزانآو نازا نبا «ب ريطو تسا «طس تأ

 زا تاوإ - (تازانيا) ريطوةضس(ريطوتضم) رهوملاعم
 لاَذر هولا عمضرعلا انه (ىملا] رو داو ريسلا عم( ريسس) لوي( ديازإ)

 يطا ان ااوةضربلا سمريسألا داوي ىأر ودلاو ريسلاعمدإوباذه نم كاذو الاذ نم

 ىذلاو هر هول ساوضرعلا اذه سلو ضرعلا نمرهوفاو رهوأجا نم ضرعلا وبا ذك
 هرعامالا هةر عام ىفءوه زي ماك ث اقب رعتلا بح [سديلع ىرجو نوملكستلاهفرعوهركذ
 هيشىالاوهاذهفةريثك انامزاوأ نينامز قيام رهوحاو ننامز قيبالىذماود ضر ااولاقو

 تيرقئاهضرعنا و دارلابك نيتجءاشنهاتتفك ىونثم ريسطا او ةشيبلاب

 مانع مرام سمأ (ريك )ا ذك (نين )ملظءالاناطللا لات(ءاشنه اش تنفك يدار هوج

 دومقلاردارملاوه«تلقامل-نثلو هانعم (مارلا) ريغلا عملك ماهمدارأو ضرغا

 ادحاوارموج دلتإ (دارنرموجْلي) ثا ِئاَرن ىو ضارعالا هاله (وتىاهرءنبا)

 اذكمثلدارمنا ضرذنرك ذامءنء عساكر اطسالخل ملفءالا نا طلسلا لا (ىنملا)

 تاعاطلا نم كلل معمل ىأا دحاوارعوج التلة تاكل: دئان ”ىأ نكمل هتلفام ىأ

 قضتفكو ىوثشم مالفلا هبامأف ليل ةارؤو م اَجودلصَو را طاش مارعأ ىدوتلا

 حراضلل انهن كل ىغاللا ةغب 00

 كينىلعلخ مسا نياو امنا .ناوجاظنل (داهجنبا) روتم(بيغ) بنوكيىأ

 (رعوجلالاذينخا لمعلا نآطل دل مالا لاق(نذا) عيبتلاو يلا (دب والبن)ا ذهاب ىأ ديو

 دب ولست نآهح نبا بيع دونا هدرحأر تا تستشاد !

 *ارلا ل رتيو ةدهاشملا لبةنمؤثي دحأ لكواروتسسمو اوهيلملا ذه ايندنوكيىتح

 لاقوتاعاطلا ف «ايرلا رت ةقيتطسا لهآ حالط ملهتملأ تاعاطلا ىف

 ىمدقلاهئيدحيف ىلاعت هللا لاقاذولو بة هتاهج و ةعاطل بدوا نوكي نأوه مهضع:

 "دوا ىرارسأ نمرس ضالخالا 3 لفاوتلا برقر 3
 :نوكيىتح لغسعل اءاغخا ضئارلاو



 اقذف

 ا ايع نع
 هاله مت باجر فكما الع اهكرتو ناميالا ةءالعمماوالاءاد أل بتنا امنه دو +

 ابتدلاءذهفرهظوإو ةنايقلا مويروظي ناسءالاورفكلا ش

 مسا ةادا ارك (ركشو) مم(ت) ماعلا اذهىف من نيرد) ىتماهإ عم فاكلا

 ةاذا ١ ىشاملا لام ةءاكح لا هلام كو ءايلامش (ىد) متسلادباع ءاتعملعاشلا

 نعةبأك !عقأو ةرارملا اهانعم(هرهز) دج الءانعمةدحوللءايلا (ارودكسم) ماهغتسا
 ترط-شفخال لاقو حاصلا فلات( ىدب رضستإ هفوخ نمدحأر دغبال لوي هنأك فواللا
 | رذ ملا ندع رطستلا انهو تزهو هنم تئزهو هه تكصشو هئم تكصش هت رضمو هم
 : ب فيكون ركب لكأ خسدب مو نسأل ذه اك قي( ىلا اهسالاو
 قايل اقءانالا ىلع ءازهتسالاورطسمتتلا ىلع درا موا
 دولا همكم لكل هينبو هتبحاسو هس أو هتأو هيخأ

 تيتان ب ىونثم رفاك قييالو هيفوهاميد أ
 دهانايندتناكل مث (ىنعلا) جاطخو
 اكاذاف ناهتما لايت لا هاهنا هستلعو
 | ىهىنلا نضارعالا نمالس الار :ناذ هنايص# نع ىساسعلا هيف عجريٍبيدأتلا
 تاطلسلاباوح هيل اع ةرخ لام ونفت ترام ضئارفلاو لفاو لابرق

 |(شاداب) «دوخ تاصاخزا هنمما رشا داب ىف وب ىرتشم مالغا
 ك0 هعلاءاهلا تذف(د )يبت :.رعلا«ابلاعتفن(دب) ضوعلاوءازملا
 هلا ىلع ةولو 4 لات تاملكملا هذه مالغلا نم عممان ناطلسلا (ىدملا) ةيلعلاهناذاه انعم مهلا

 هفاع لو ماوعلا نمهرتس نكل ءافخأو لمسعلا نم ع ورشا اري بقل ضوعوءازج ىلاعت
 ' تسول اناا هذه قده شنالزاعالار مآ نا لفت ال لوب هنأكه سرة هوه ءاوخ نم

 ناطاسانأ اسرار زرشا كنا *مادلاوقي ةراخل اب

 اءارممالا نع ميفخأ صو حلا الاذ هسح تدصقو لرعثو كش ىف فارما نماربدأ تيمدولو



 (4ننلل

 «رارهدصاولغىاهروسزو# و شاداب سن دوم نعى حلل ىجريزولا نءابمخاالو
 ءانعم يمأ ,اهئاابراك ظفل (راك ش اداب !ىكي(سب) قا فارأ (دومت نمبوح)
 (ينولا) لغشلا ضوعو ازج لوغي هناك ل اوقالاو لامعالا نم كن مردصام لك انهو ع رزا
 ىلعاىأ فلأ ةئاملامعالارو س نم رهط و راكلا ضوعو ءازج ىلاءتقل- |قارأ نا كي

 ا مادرس دفا نول ىوتم مال_ةلللانم صاوملا :
 تنا (ىنعلا) طعاو اًنعمرك ذم درغمرشاح ىعأ (هد) ا

 ةفيةمل ارق ىأرمقلا ”ىلصع ىلعغبال مالا لامعالا مين اتنماسلابفرعأ ىف
 ىونثم راربالا ىلع قخغالرارسالا ىأ باينرالاو كلشلا باعس ىف هيطةناللامعألا ةعتتو
 (تنك) تسيح دور هبخاك ىفا ديموت نوح تاج دوصقم نم تفك ذا سن تضأ الف
 دوه ةم) كفو نم( نم كرا ةصصقلا«امةلزنج (سد) مالغل !ىلا ع.جار هنت هلعافوللا#
 الىأ ب اطهللء[يلاو لعن ىفاد بم ليلعت ادانوج (ىناديمنو) تدصتئثىأ (تسبح
 تنك اذا ا ذكرمالناكاذا مالغلا لاف( ىنءلا) ىرج ىذملالاذ(دوب هخ1) ناربال (هك) كلع
 الدوصقمْئشىأ عجرم اول آملا لءةولاعفالا جينا هىفاغتاو

 راب تك 7 وكم لأن بول
 (ناهجراهطاردتمكح)ناطلسلا لاقإ 3 يعد :
 لاق(ىنعملا) ج راخلل ىنأب(دينورب) مولعملا(هتسناد) كن( دكسنا)إ.ندلاراسمملا ىف ةمكسالا
 ىقأب مولسعلا اذان دلاراهطا ىف: كنانااتابلا مج نلتبالمهولاع الغالناطاسلا
 ىسهلالاو_علارو سلا هلانافنيميل ا نيم ىلا نيتي امل ءاح اس هيىنعي ره وج راضلل
 ا جراذلا ف ىسهلالا لهلا فتان ومع هراهطا ىف ةمكتملاو

 قملاهلعىألا (تاادى)ئلالاذ (ءغآ) يدردو ناطر رد اهنتناوجرب « درأ
 ءاثمم( ل رز عضل (داسهذتايندلا ىلع (ناوب) روظرلو لص لها ماداس(دركسنا دبيان
 العر لج إلا هلع ىذفلا ل اذو(ىنعملا) ضرملاءاذعم(دردو)ةدالولا عمجو و ( قلل ةدحزلا
 هلوق ار ظنت ضرا او قلطا | ةمحز ايندلا ىلع عضرراو هر وظي ل ىل اهث هلع ىف سل هن مادام
 (مكنولبلو) نيدهاجل اح رلاتغلاة دوى حلاعأ
 عودا وللا ىف (نيراصلاو مكمن دهاجملا) روهل
 ملال ىسهتا هريود امها ىف مكسن ايصعو مكستعاط
 3 يحل ةقاوم لما تاكو لو تابعال مهرها لبلعلا درس فنكيول
 كالذك ةدالولا ضرمو قلطاةحز اين دلا ىلع عضت مل دلت لاذاو دلو نأ | مطنىف ام تلعةأرملا
 ارباسرا د هاجت لعلا ىف ناكولو رج هلا ةرا يعقد نكلارباسو د هاج هنا لع قرم دهاجلا

 نان



 قا ةسالع نم بأ ذيلو عك شلال« نكي ايلا ان ع ملا لا
 هيفاعروظيونيمل اىلا ىلع

 ودام تايزش) ار
 | ردصأ ا ىنعمب ضامب لدن( تشن) تن ار دقتال انعم باطغللءايل ا(ىفاو:

 ةدحوللءا ايلا (ْنك ,كم)ديدر ادا (ا) جئارعبب وةدحوللاا يلا (ىدب) ىتح(ن) دوعن ءانعم

 5 هلا ردسي ىلا ِ غ) ذم (وقزا) نس او هش -
 ىاهاضافتن الل ىوتشم نسج لضضوأ يق لفك نمر دصت د لغشرمف نم 1" دعت نأ
 بيلاراشملاوةراشا مم ا (نبأ) نابع ترسدوشان لكؤمدش « تاره زاراك
 اذهر (ىنعملا) رس .(ترمس) راس .(دوشان) الكومراسص (لكوم دش اذا )رجال( (رمفا]
 نارعألا قوه ىذلا راكد 9 كرا ازال ها تاما را

0 

 ةل [ماللاوةيرعلا فاكتل تف هالك (نئةيالك )ده دعب (س) جيد
 هريساكهءالكلا,ندبلا طبخ هبحانذهو بالك ل وزغماطبلنا نوعساضعبو لزغلا اهلم نوفلي
 سأرءاتمءالمملا نيدلا عنب( رم رباع اذا (نرح) نكسب نبأ (دوش نك اسامك )كب اع
 نتا عجارربهش(شريهش )طل: مساهل هلل ءارئا رك.( هتشر) فرط هيدارا 1 اثهو

 طبخ فرط هبلقو هريهض بع ات نكت أن دبا! طرخ اذه دع (ىنمملا) ب صسي(دشكيم)
 يمة نكعدلكا داونز سبك ء اال ل عوح ىذلا اطيللا فرط لوب .هلأك هندي

 تآ)ةمالءراس(ناشن دا (ونتسان رك 26نأب نوح دوب ىراو قوق * ششكت
 «ايلا(ىراكى كيلع(وتري) ردصلامساةءالع ةيناثلانيشلا هلا ثلا ذ(ششا 2
 (ىن»لا) حو رابع( شك ناب هناا توج )نوكأ( 9 ردصلا
 |رسلا بص ةمالع ىأح و رلا بصسك ثلا !«ةلاطبلاو بصسلا.العراس لغو كتواسق

 حو رلار مكة فيما ىف ىهوةلاطبلا ىل_عردمتل كل مغلا ضراعدوجولا طبخ فرطريعذلاو
 ناوةداعف:داعسنا هقاربدمت كس رهظيو راكلالا 2 لة فو هىذلا مغل ادوت

 نبا) #« ةودياز رئاردامبسره ى دا دءازناهج تاونا "نبأ كولش هر ةوأ
 اهم بارك لم دوغ « صام لعذ (ديازإ ادلا كلت ىفو (تامج د ار) رادلاءذه(تاهج

 ىف ا) دلولاكوهو دلوبرثالا (هلودلاز م (ردام) بمس لك (بيسرهإ اما دارود(دبا) للي

 لكل وجو أ فولاك رث تاالاذ نمو م[ بيس لكو اديأدايرا هلا كلم قو راد ا* :-هىف

 ىف ىوتم | مع



 | ىاهرئاوزدبازبات» ببسدش مهتاديبازرثاد
 اراثرثالا مداوي ىتح اببساشي ارثالا

 ىونثم ريشي بلاو راثألاو بأ هام ردقا
 ,نيع مزنال نكساو ل: ىلء ل: بايسالا هاله (ىنعملا)

 :راثآل ابفس ناك هفواذانرثألا ذويانممأ بيس لكون ادلب ةرخألاو 0
 وهورم ,رمثابب -رهشلاو رجلا ,رئأو ١ ابيسرزبل انوكيفارزبتعرزاذارصشلادوولالشم
 ىلا ءمانت مشتت لامعالا,لاعفالانماينلارغشرةومااووكنلاو ئذغا ل1 ىل !بيس

 باذلعلاو يعنل !ىلا امممو باوثل او با ملا ىلا امهنمو باسم اولا لاورسشنلاو رمثألا
 |ولرل-ا.كا اذه ور ىزعر دلة دامزبا وثم نم اذهب ور مزال نكسمل لسن ىلءالسن

 ناسف موبلك امولهأ نوكلا امسهل عاطةنالان كل يام ميعنلا ىف اماهءاطغلا نأ
 0 »ىو لاكتلاوأ معتلا نم لاعبو
 لح اانذ_هىلا أ (دي )مالكا ف (نكرد) مالغلاعم(وااب)تاطلسلا (ءاش)
 هئااب (ديشلاب) ةمالعىأ ةدحوللءايلا (ىفاثن) مالشغلانمىأرعلاب (ىوزادسإا)
 ناطل كا ار هناابر ارسسالاو ىنث املا ن ,ملم ىلا باباس اعيمالكلارخغا (ىعاا) ىأرام
 3 ار ارا عسي أ القاب .عيدكأإ وأ مال« مالغاا نم

 سيل( تسيررد) باقل ارسل بلاطل ناطلسلا لاذ( وجه امنا كار ناكنا (ديدب رك)

 الاذو (ىنملا)تذاال/ت سيئر وتسد) كلا ذرك ذ(تآرك ذ)انل(ارام) نكس (كيل) !ديع
 هنايعونامبل ن كملو ل سبام الا سكان تايلر تالا

 هامرك زنوج ل ىودم ةسيهلالارارساللامرحم ددحأإ
 (باك زرعت" ادأ(نوح)

 أرمطتيلماسجلا ىلاناطلسلا هلأ ىذلا مالغلا إلا ما ماجا نم
: . 

 م
 كوهاعدلا عوم معقول احصل كلت مالغلل لاقر( ارعاا) ندي
 ها فاح مئاداه#ت كيلمهقامنا هم أ هربخئلباءوادت ستاد
 نسيلع ادع ..هنراسف تابنلاو ماودلا لسع لد, مفرلا ىلا بنل! نعل دعو اًئادايعت

 اذهل م قاتاعا ارصا المج و ماودفلابةفوصوملاةركسالا تيمي فشل ل ءوهو ريم !فذحو

 اعدل



 .نسح كهجوو في رظو فيطل ثنأ لاق ريد كستأ!ءادأ ىه يتلا سن فوثب هر دسصو ءاعدملا
 لاتفاتلا مالذلا فرسدعمت باطما ةادأ ىف.طل ىفءايلاوفا سوالا» ذم شالا ىلع دئاز
 يدرى بز يراك تر انيراو ىم مامملانموآلا مالغالتاطا 1
 كل أ نم يتلا ةممذلا ةقلاقالسخالا كلن يف نكيول نا فيحاي (ىنعلا) تالثد وك
 كره ى-ثك داثوو ىوشم ه:ةمبلالالّوغتاعهلعاامو ىناثلامالغا اوهو ك ةيفراهنات

 راس ىاىغاملا ةياكسملءايلا(ىبثكداش) م ديزراناوج كلمثنديد « ديدي و را
 ىغاملا لام ةياكسملاهتمةدلونملاءايلاولسونلل :ز مهلا (ةديد ل هحر(تيورإ ابو رس

 محد ىأرنم لك (ىنلاليوانإ(ةدزرا) ايندلاكلم(داوجشلم) كني و ر(تندبد)
 اذهل: يذلاتيبلا ف ىدوش رك ةوملءازج ةلما هذهواينلا كلم ىوأست لني مرو مسني
 مات ن يدنا تفكد نهكارب رك هاشداب ىاوكس نازك رمرتمك وف ىوتم تيبلا
 ن (نازإ) دوال ءايلا (ىرر) لالا مالغلا ىلاعجار هتدت لءانو لاق( تفك )

 نمىعجزاو نايبلا ةادأ دك (زك )ناطلسا (هاشدا.ىا) لق ىا(وكم] ىناذلامالغلاّ لاذ نم
 لالا الغلا لاق(ىندملا) بارخ هني دىذلا الاذ(ءابتنيدنآ )ولج اللا (ث .نمىاربإ

 لاذ يلح الهلاف ىذفلا مالكا لاذ نم يشر ىل لغناطا اي مالكا اذه ناطا#لا نمومساملا

 ارناراكشاك «ب درك تبي و رودفسو لوا ةيذك 9 ىوتشم رخاك ىأ بارخ هش دىذفا
 (درك تبي ورو »فصر) الغلا الاالَوَلالوأ) باطلا لان(تغك ) عدرد هيف فاود

 (دردهيفخ) ءاودتنأ ( ياو دوت) ارم اذ( ارت )نابل( ك) نيوجولا:

 هفرس ىذه مالسغلا اذالو ا لوالامالغللت [طل الاف (ىنعملا) ةنممو

 بأ دوهاج ةنو*اد نط ابلاقؤماَرةرتغالقزاق كت ثيوسول !اذكنوكر سوت اطا#لا
 لاتهبلعلاغورياك ك نع غر رو ةوالح نا-الا فرط نمليطمب (تيب) قافنلا لأ
 | نايزرد» درك شوك هثرزاوحار شرا, تبخإو ىم داحو لاماغور بلع اغار سوماةلا ف

 ثبخى أ لالا مالغلا ىلا عارم مل |( شراب ث بخ درك شوج سعسخ ىأب رد

 كاب رد)لانل-اى(تامز رد) عمم (درك شوك ) ليلعتلاةادأ (وج) لوعغملا
 , ىنعملا ]نا ءلغل !لعف (دركش وج) هبضغرح ىنعب مالغل ا ىلا ةعجارةننالا نيشلا (
 /تادرو بف و هيضغرعدب زأو ىلغلاحلاو قفرتبخ نأ طال ن

 هنولوب ىسرام فيقضلاب(فك ) تا نك دحزاواوعمجو٠هك ان « تدك خ رسومالغ

 ىت> (واو مه جومدك ان) رمحاو (تشك خرسو) مالفلا الاذ(مالغن6 )أ (دموب) دب زل
 |رحاودب رلاب هخ ىلع مالغل ا ىأ (ىنملا)د لسا نعزو ات (تشزك د حز )مالغلا كلا ذو عش جوم
 ذو همس دق زراستو ج متو هر مالغلا اذا ىتح هيضغنمههجو

 دأ (ام)



 اختل

 اوسح» هب دوبرا نمادكمدلوازتفك 8 ىواثم دعلاو دا نعدازناطل!اروض- ف

 نم ىناثلا مالغلا نع لوئالا مال_غلا لاق (مهلؤازتةك) جدو راوخ 5 سب طخردالسا

 ناك ىأ ىشاملا ةةيصدوجولا ىن_عج دون( دوب راب ) ىعم(نمايإ) تايدلل 6 ل لقالاسقتلا
 فاكتلا مشب (ةك ( ريثكتلاةادأ(سبْط مهلا ىف(طقرد) يفاابح

 نيت لامار( لك أي أيناك (دوراوخ) ةساهلا ىنمعوهودوكن ع

 نوح 9 ىع ابنك ةساهنلا لع أي أب طصقاأ فلكل لثمالوك [ناكهيفئتبحاسىذلا لالا

 ليلعتةادأ (نرح) يرسل سه آكنهتدز بلر تسد « 0
 .)ىناثلا مالغا | ىلا عسحار ربه: 2 0 ف(درك

 ”اةذهش) عضو ىعمت اهو برش (دزإة غشا! ىلء(بارإ دب (ثسد) 8
 ىناثلامالغلا لالا مالغلا م ذامل(ىتعملا) |ىفكت (سد) نيبال (هك-) لالا مالغلا ىأهديعسو

 الا .ناطلسلا عضو ل ءافرمغ نمالصتم صرحا ل ثم
 ىرذش» تكسا ىفكيلوذعءريفامالك
 ءاتتامش(ا) تلع (مسئاد) لؤالامالغالنأطلسلالاق (تنك ) يناهدتراءزو |

 هريدمت (نادب) ىناثلامالغلاىأ هم (ىو زا) بالملل فاك ةلزنع ىهو ةبقوشلاةانثما
 كيفر نمو( رازو)ةنثنم حورلا ( تس دنكت اجت 3 رثراا) هتءاكت ىذلاالا ذيىأنآب
 ةطساوب ل رالامال_غالناطل ل لاق (ىنسعللا) .دنكن اهدءرد#(تاهد)
 كنمح ورلا قراغلا اذه نوم ذمو د رهط فلا 1 كانط تاع الا كاد

 رام كلا وعلا ورعلا برهن تي ,ىم قئنم مثل
 نان نسو قدصلاو صالسخألا
 ةديمللا قالخالاب مدقلا تباثص الخالاو ا
 َ ذمدرغمرضاحمأ دعت (يشن)ءاروو فل انه (سب) يرتروم !ءودشاب واريماان
 نماياديعب فلخدعقا (ىئسعملا) باطخلاةادأ (ون) ديعب هانعمةلمسهلا لادلا مشب ( رود)
 روم مواموكحهدب .ًأواريمأ حورلا فيظأ لاذ وكي ى تح ورلانمشنأ

 مكتتابنو مكيول ىلار ظني ل مكسل امعأ ىلاالو كروص ىلار ظن الهللاّنارشللاربخ نعدرواك
 (مك) ياك ىانادنافنوك.ةزيسومج» «٠ ازا ويتك دما شيد حردإل كوك

 ءانعمون زوال: دئازواولار ناضل هلأ (ناذنوك )زل: 3 .ارلانم(ان رزا) أ
 نموه ىذما عيسفلا همرهخمو ثيدما ىف درو ريبك ا (ى ك1 0 ةليزلا

 ىه ةسفلانمةههلاو را اك ةءعسأاوءاب رلا



 لاصخاب) ةجاماو (وكتو) ةئسملا'ةروملا (بوختروس)نايبلل(مك ولع (تاد)ة م سغلا
 نيسلا مو ةبقوغلا .انئااءاتلا عتفب (وسن كي ) ىوانال فلا لاصأتاعم (دي

 (ىنلا] اد اوال فىرابالهادو هقااودوفتلانمع ووهةلمهلأ

 انالىأادحاراننىواتال عقلا لا هلا مةةحلا ةروصلانا لءان

 :-١لاصاتا لب ةصاملاروصا الدنا لاصفتالاوه سبل ءايلوالا دنع

 الاء دثىف دل دوع.نبا نع يورو ىلاعتقلاا

 دوونوج « ريذبآتو ريقح ثروصدوب روط ىونشم قلخ ن

 ) يبق يغ ةريقح (يذباو يتح) ةروصلا تنك ناو (دويرو)
 رهالاووكنىوحنىلاعجارريمشتبشلا(شا)و(رد)اعلم(ركن) هفلغ (ىشفلغ)
 /نوكيال ةلوبمءريسغ ةرمةح ةروصا!تناك ناو (ىتعملا) تمءانعم رمل عف (ريم)لحرلا

 تروس“ ىوثم لوشنا ولو ةروصل اال قالش' بولاطل انالاولح رتدق تءاصلما وهل
 الاعور ىتتن اا ملءارهاظلاةروس (ىنعلا)

 .الالو ءو ىلا ملاع بللطل او اهيا

 اىشعب بعلتىت ىلإ (ىاقكلا)ءأبلاباملا بهذاو(و.

 هلأكهاملا فرظلا نمدوسفلا نافءا11تقاطاو وكلا شن كرئاهمفتنيل الافرطا المس

 ةيرس الرثانةروصاا نح سنو قلاع ول يح بولطلاهحو رمتلا سدت لومي

 نيزك ىردفدسزا « ىلفاغىنعزىديدشروسإلل ىوتم ينعما«ام ديف بلطاومسملا |

 ىلا نء(ىسعمز) تيأر(ىديد) زوكلا ىلع جار ريعغنيدلا (شتروس) © لقاعو
 ةرروصت أر زوكسملا الاذ(ىنعملا) هوبقوي 1(ني زنك )باطغللء ايلا (ىلفاغ)

 اذك ٌلوللا فد ا !نم دوس نال فدصلاَن نؤلؤلل ارتخ !الألاع تنكنا ى تاغ

 هجرك « تاودردبلاوق ىاهفدس نا م
 اولواستدلاف فاد ان« ىهىتا!بلاوةلاءده (ىنال) * ابرد 5

 نادبالا يهر اوفي بااقعج مالل اري كم بلاوةلاوي رط# ىرلار<نماهتاج تناك

 هيركنالي رهلورداشكب مح « ريك دوضْفد مهرهردنا الو ىرشم اذهماتو

 ارهتعمانال فدس لك بلت ىفرظناو كنيععتفا رهوج فد لك قنوكيال كل (ىنعلا)
 بافوراونالاب ولع حور مسج فدص لك دحوبالاذك لول ف دلك ىفد>وبالكف اوال

 نملابلاورهاظلا ىف واسمو «ةلماعولاع: ةكسلااةيناسنالاماسجالاه رارسالاب ولم



 | نك ف ىوشم لوغي
 ىادكك هريدغت(رلك ) تمر دنت سارمك هكناز م نب زك درا ذعاودراده> أ

 م هنال(مكتاز) رغخا انعم لاح لعق (نبإ ركل -«(دراد)ماهغتساة ادأ(مجالاذ
 .ةل موا دما هامرتخ اورظنا( نعل ]ديلا ندلا كلذ( نيةردتاك) ردانه انعم (تسداي
 اوه مأ ىرازلاورهاوملا نم هبفةلوشم ”ىأ هندي فد .لخ ادراتناودح أل كسخ اس ىهي لاذ
 مدع لااا الاذنال رارسالاو فراعلا ىرارد نم فوج ىفدغاعفتتاوا ملا
 موب م« قشيقرأ كر يمرر ] » ىرثم لاري زلالذلاو رار دل ىل ماكتب هرسدللا سنع رش ميزي زبع بعص صاوملا ارمخأ :اةالمؤاردانواليلقو
 اذوححوم (تسع) ريكا في ردمللءايا (ىكرزيدد) ليج لكشت دوالءابلا (لكش ىهوك) ةزوصلا ىرنىأةروصلا بهذ( ئورم ترو هن) طرشلا ةادأ(رك) مزمل مداد تح

 ةروصلا تريتعاوروصلل تيهذتا (ىنملا) نيبال (دك ) رادسقا ا كاذ .
 ىذفلا نمثل اردلارأ لالا نكل لسهالارا دعم ةثامربك لا فر هةئيهل اولكسشلا ليجر ا دق عب
 ىنملات يح نمر ارسالار هاؤ>و فراصملاىرارذب ةبوملا ح ورلا نع ةاكلاامسيدارأ
 مدن وانو تسد تروصت مهول ىونشم تعال ةظمتسنارع لبا نمرمك [فرشلاوردةلاو
 تسد: (تروسمكزأ 00 ءادل دمت ماو

 /ناددح دصإل

 ارماوفوسو (مش و) لحد
 ملا لاذ ةئام(هكنادش

 ادد نكت[ كبل) زك دا مج وداض# هه
 نأ هلا ريس, ىذىل_ءالو ك يلع ىنذعال نكس (ىنءللا ]أ مشجرد) ءاضعالةلج نم( اسماه مهزك )اذه( يلع (

 قودووشلالامضأرو
 [كليزاول ىونشم *

 نركنرس م دكس د درك تأهب ذم هب نو ردرددب أهل هش أركفنم(هشد
 (مدكم) رادرولا اال وةي(ددرك تاه دسإ) رطاملافىفأب (نوزدرددتا) دحاو

 (ىنعلا) اسمن اوابالقنا اوابكدت (توك#نرس) دحاو سمن ىف ينأيدح اوركسف نا
 ءاككس أ رت ىل_ءايالعنالاعةئ العشب دحاو س.ةنىف زطاملا ىف
 اينما اذه مضونلو ةريثك تادا مل هدقو تالضءءوتالكثمقولأ رج يمااأرلاوأ
 شركت كارازهدص « دوتلب ترو ه» رك تاطلسمسحإل ىوللم لوةياو لتمر
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 (ينلا) مدتك ىر»
 ةىيمركحي تسه وب قس داش تروصو لك زاب لع ىو ركسع فولأ
 0 ا ةةدم
 هوتثم مظعونملا ف هنكلاو ارح ىربمالا ل وأ ف

 نانا م نيمزربهناو ر ليس نوح هماشك
 1 1( قلطتانا هتلعو 500 لّدماو راس

 شيب) ركشلا لاذ (ميدنادك) من : 3
 "| ىا دسولاز مظعتتل ءايلا (ىلبس) لما 00 ثيل) عم (رخر اذ (ولخ
 ع فسلم ل '(ةروخ) اب دلا(ارناهج) مظع ليس

 نك ضدك يه ةثيدئازا

 .اذكو :دحولل“ايأ او ىلا

 لك اينالا ف ْث سابو حا
 (لهناغ) «اعرر اهشدواههرك هي. اهرهتواهرسقو عاملا ىوشم ىرتو ةعتس
 ندملاو رو غل تويبلا ( رعت حفر ياةرض داذكو عنيا ة111قنالاو "اهل

 .ةبرط ةيح (هدنز) سا ,ىشلا 'مساانه ماسك (روم) واولا عجانه م م كلمنا ردزا

 كعلارصلا نم لحارس "ركع ركما اىلا عج ار ريهغااودتم(ىوزا)
 نيس بح 3زاو ناو رصئاو ضر عزو ىلا

 ءايلا (ىسمابازا) نشا كالاماشم ةيسرافلا حل |
 دي دلاو)ن املس دبلا(تمتابل -نئ)هدنعر لام مادق ثنا(رو وتسبب ةيردصلا
 5 2و 0 0-0 ميل ركشاو
 لمعلا اراث ؟نمييدتل اوركشلا المال قئاللاوةلغلا لد ءركفلاو نابلس نذبلالاعتا لد نم

 َ 01الف تاننارا 0

 ا لاعتتا لفصن تاركا :اوراناو تانابنلاو
 ىفيدتلأ تباثوه ىذا نكلو ركسال عب رومالاا حجو راودلاكلفلاو سيعتلاو زاعباو
 لو ريك ب مشحن شب دماغ ىف ىم .«العو فيطللاركشفلا نم4ةصحإل ةيئاورحلا ةبث يه



 (ءمدإ

 اغىث) جالو كهركو شو ءوج هشإ اتسع «أ
 دوحوم (ت-ه) ريبك كرز ل يخاوهوةسرعلا فاك مشيك (لرزبك )لنبع(تمشج)
 بئذ (لرك) لبجلا(هوك) راف(شوم) هيبشنئادأ(وح) ركذ(هثيدنا) بلااذه
 2 يمك م ى الوئلل)
 مشجردلالا ب ىوتم سكعلابس مالا ناك-ا ولا ىلاع تنك ل !لشسو راغلا

 عظعو بيس :بعىفملاعلا(ىتعملا) مب وز راكرادخرجودعر و مظع لوهوب
 و فحرتنامزلار ودو د_هرلاو بامعسلا نموا
 هن اختنا همس كلن ءاعمو كلب دأ لاو هتمظ هو الانا ,ءذل نايةفراهمىل اعتقل عمل صحت
 .ولف ىلا .عتهنمكفوخ مده نم قولخملا بات 2
 يي طئسوح لفاعو نما رم« رخزرك ىاقركن ناهحزاو ىوننم ئثلك كفاغو قولختأ

 فو 2 بارتركشلاماع سر قركذ ا«سزاوز يربح |
 ماع نمو (ىنغلا) /رحلا لثم(ثلسيوج) راما نم( نإ رقا(مك (ىارزناغو
 ٍِ فتش ىأداملار طاكرب_خال,لفاغونيصأ تنأرامملا نم لفأ تنأ نماب ةركسفلا
 .دآ ٠ ءرمفدرخزأو ىدعن هكناز واكو نمريخ كل سيلةر وصلا
 :ى) لفها نمو (درخزاوز ةرؤس/شفنكع) نال هكساز) «رك رح |

 د اةادأ تين(ىدجت) ةدلعلا(يعإ ةصح اب تن ىأب اطخلا
 ,شفن نال .(ىدلا) نام انو يمنى أ با

 تنكول لوب هسحو رهتلا سده هناك هدفو و راسم ارك تنألب ناتنالاذاع .ة سيل
 تاعانطاا نر آل تيعسوةذالاو سفنلارم أ و بلو ةرغ

 تو يصور جامل ىوتم نكلو لا ةذ
 0 رنزرظلا (اريام) ل:

 دنع( وتدزن) صخخشلا اراص بن١١ اذه نءو(دشنازا صخت) لهملا
 ١ كدنهراسببلا زم مو صطئالك لقال ترظتثامج نر

 ءوةيتاباصختاهارتتنأو ىلايخو رط ايندلا لومي هحو ردت سّدسق هلاك
 ربا اذهبو الركن م دعو كلهج نمالا لاذ راك اموأه'“ .الةلئ از اهنا لاكلاو
 ةنااجسا ناو 0 ايئزحوارب ضةىأ الهءوابغل صخشلا

 ازلاايندلا ىريبردجماو
 ةرخآلا ىروأ ميدو

 !) لاو ريبباش



 مم

 با. جربغنم(باجى) لايكتاو ةلا(لايخو ركش) الا
 |ركسفلا لاذ هيف ىذملا وبلا لاذ ىلارعس سا (ىنعملا) احانح

 مظع ى رتو مويلا لاذ سعتو ريطإ و ويلا لاذ ف روظي ىأ باح
 !غاباموبكاروطتلابخو .كفدرج هارت ةرخآلا لوقي هناكال

 زباههوك ل ىونثم اهللاو زالاصتلا

 جب (مشب) تراس( رعت( ىتي) لابسلل( ا مهوك)
 (درس) ضرالا هذه( ا
 أراهلاودرابلا لا مع

 شارغلاكس اثلا نوكيموي) ةعراقلاةر و-قىلاعت كوت نمهستفا لوالارط كا نكي
 تراسل ابار ىرت(ىنءلا) راح (عرك ( دنا

 نوكتو) بالا ىلا اوعدي أ ىلا ةريسأل ضم ىف مدهضعب جوجيرشتتملادارجلاك (ثوثبلا

 ىوتنا ضرالا عم ىو تى سا هريسةفخ ىف فر دنملا فو هلك (شوفنملا نهعلاك ابطا
 هلوةو سهنلا قوه عب ربل_هنشلا نارينلا ىف قر فأل ثوثبال شارفلاك سذنالا ىفونلالح

 اش ارطشلاو شوفنملا نسهعلاك حب رلا كلت ىف نوكست كبلاق لابج نعي شوفنملا نوعلاك
 موبوه (تاوعسلاو ضرالا مغ ضرإلال دبتموب) ميهاربا ةروس ف ىلاس«ةهلوقنم هسدتفا |
 ولكن يا 8 :ضرأ ىل-ءسانلار شف ةضق

 الراو أن طل ومشت ىولهلا 'ضرأب ةب رشنلا ضرأ 80

 ية ودو ىدحاو ىادخزج « دوحو نرتخاهيدباعسهنإل ىونثم حاو رالا تاوعس
 ناالجااالا(مهحر [مهجوالا كلام ئدلك]ىاغتهلألةادو بواالو ابكوكالو*اهسعرمال(ىنلا)

 يي ابا قلد: ريد هو دودولا ملا دولا ىلاعت هن هظارمغ ا

 سفنالا فو نيلال ىسهتنا

 رارسالا تاومسل دست

0 
 قد ءارابتع االلوميهناك ايذكوا '(ىنعملا ا اهتسا

 ءايضا هد ىلعةسقلا ىطعتىت ةدح ةصقلا نمد أت نار ابثعالا لب !ميذكو أ ةسقلا

 ما اع رابت ةءالادارملا لم مكروب الو هندسى علثاكأ

 ىهاشدا) ./
 ا 0 ةدحوال ة زمول نم ةدلوتملاءابلأ (اردش) ةدحولل“ ايلا
 ههلحو همدخ عييج ىلءهلا دبع مف هماكومهاطا سناطا (ىنسعملا )ىلع نشب( ) راتخا

 ةرعلابرتاطللابو لم .-رلاناطاس دسيعلاب ء>ورهتلا سدئدارأو ءافطصاو هراتغاو



 0 نيقفاثلاو رافكملا دساحلابو
 تكلا (دائكماج) «ديزو
 ةلمسملا لادلا عن (مد) اريد يعبرأ

 .( يزود )هيلي كأ ىضامماةياكلايلا (ىدبه)
 .نما دحاواوريإلرب رو ةناموارممأ يغمر أ ةغيظو مالغلا

 3 :لابخاو علاط

 21و حدد ”ىوتت قو عم مالفل او ئاعناطاسل الود هناك تولا دو تاطاسل او
 صامتا دعلا خو ر(ةاحدد) "سوو ةيوبب مه دوب نب نبزأ سنب « سن وح لصأ ًاردهش
 ناكصامتادبعلا (ىنعللا)ءارقو لانا (شيوخو نوبي لاسشبأأ (مه) ناك (هدوب) هوجؤلاذهلبق (نيزاشبب) دبعالصالا ف( شيوخ سا)ناطإسلا حدد( هيج داب)

 لزشةنأك ةئارفواضنأ لاصار
 هحو رهتلا سد ع رمش اذاولو ىف

 ١/ اذه ليقؤن: لس الا ىف ت]طل لا ع ور عمدسو نأ
 "ناحو كيرا عمئاواتفالتثالاو "فازأ داحتالاو لا دتالا
 1 ميارازذكب « ”ثتسدين زا سيدك درا دن آراك ف فسم لات لالا رارسإن اسف
 ىريندلا دو ولا لسبق نم (نيزا شيكل ذراكسلا .(دياداراك) «ت :ثثداحوب
 رنا( ردكم ئاكو راصىأ تا دوب ا هر دشتي[ تدون ى هممت ءرعلاءابلا 3
 (تس دش ث داس ديد (ون) نيبال( هك )ال دوجو نم ةرداسصلا لاوخ الا ىه ه(اعيا)
 دوو ىلع قيسىأ اينالا هذه هدوجوليقثلا ةراصهك_؟ ىذفاراكسلا( ملا )ائداحر اص
 حورلارابتءاب لاوحالاو تاريت أنما انالومةرض لوقيف حلاصب .ل_#تو راك, 4 نوكيانأ
 منال اوكرثا انوارابتعاال دوو نم ابن دلا ىفةرد[ هلا لاوحالاو تأ ثلازي نيعتلاو

 هنبالاق املا فل انعال ةاخناو ةمتافعاوأ ةضافلل رايت ءالا لباس ديد
 1 .اهنع كل كلوأ ىتلسا)ةلزغلا( انم مهل تغبسنب ناإءايننالا ةروسرخ ىف ىلاعت
 تراعرت قي ىع لوغي اذهاوهتناب فراعن الاله الو فري ةماركلاوفزأرابتعالانأ"
 ,فراعالراك لا (ثسارفرامرك ) توا ىامشكروأ محو تسلؤح !هنوك تسار
 لوحاريف (تسلو>! ه)هنال ص ) هب كطوصخم ىلاعت هعئ تل .ارظنااو قراعلاراكلا ىأ
 لوح ريغ هنال فراعلان صوصخمالعو لج .قلا عنصارظنلا(ىتسعملا) لوا[ تسلوا عمرا ىأةيرعااناكدارسكبت شك مم (ىابئثك) ىلع (ر) فراتلادب+ (وامثج)

 قوذكم هيلع مختأام ىلع ىلاعتهئءاركتبذالؤأ عورزلا ىلع راعلارظن نال لوحأ ادعامو أ



 يقل اراض عير يجوز ورتس رس اغار متجو وج هاو شي دتتثاك مدنك غل
 نيع (وامثج) اري عشمو ءرز ىالاثلا ذو( و> هاوإ وعز مق (مدنع)
 ىبعملا) ةنوهص(ؤاك ا عوالبلا(ي 0 لا
 ذرإعلا ني ءايمش ,أاديعسهوردت ىذلا ىأ اريعشوأ ناكل 3

 ننءتاداعسلاثه قذر وما تأ لعيو*أ. 1 . هلعياتم ث دام لك :لزالا
 لزالاىف ليةنملبق .ةليبق نم ناكربع لاربعشوأ ربان عيرزداالزا لة 31 نايمأرمخ

 امنا مكس ةغاذنا نم نوف اص سانث موو هل
 اير فاق تتناك

 0 ن
 (اهركمواهلي>) اا لذ( مغ( ]لب 1

 افرع اهل الأ تل دبلن |ء*ءاوضو (دابو)ءاوه(تسدانإ ليم اوركسملاو
 ءاوهءاوهليحلاو ركملا اذه ولع ىضصلاوا نال را هتف ءريدلل .الززالا ليل ىلءام ىذلا

 لزالللبالاهيو رمتا سد ةراعتساو ردغلا وب ءىنغب الر دا نالىنملالاريدمت '
 ىلا هتف اباذلع نمىسغ للرد ىلا +.اارظتلرد هنالزوةملاراس أنا قه

 دلك 0 ىونثم انالومةرشح لو
 مالا ىف هلاقبوبحلاو ن1 ة<ضيدتعلا لكلا م ( رثك] )يطل (ىاهتاب) دو هرم عشوخ) باقلا[لد) نركب بئافعراش نش يدش) يس (ك) لتس:

 انهن . نكتبسجا هسأر ىلع( شرعيه لابس (لح ليكي( ادشيب) 'ىذللا كاذ (هكسنا)
 7 بااغو لاعاهانعم

 لع نم ناف_هبح ىلع ةيلاعو ةبلاظالعو لج قا به
 (وا) ده نيا ف دو+ تأ فوعنأج

 ةكبشمشي و (د عى ادو) ةكبشلالخاد (ماخدورد) هةيحر هلمع ىله دمع ىال مجاز
 ار صلح كاذ(دهجتآ ) قنةادأإ (ق)الحو روحو ىاودايمي رق ناج)
 (ىنعملا)تنأوهو رعاقلا ءيلاراشا سيلو(د هج نياىنإةكبشلاوهو مادلا
 [صاخال حور قحو ةكببشعضي ك1 اذه هلبحو هل ءىلء د ة*!ىذاأو
 سيم ف سوبحعأ ملع داعيا وهتاريب دو هليحب رقي ىذا ل وفي لاك نفل عمضا شاوالو غلا
 هل اق ةديدع دياكم سان ل ءافوةريثك ءايشأ ف اروهلاملاو ىسهلالا ءاشمإ ١
 نم”رغمالء ايلا ايلا حو اكمل بن اطيب هنو فتو ىمولالاءاشنلااغقوةكبش التت
 211 اا ه كك



 03 ىونثم لوغياذهلو ىنولالا
 ا ؛ةس هند هعان عراشم لعفدي ورنا تينبتا (هدبك) 4
 ةثام(أ ءأك دصإ بهاي وب صن 0

 تاشيشح ةثام(ىنعملا)هلالا ع و ررزم لاذ(
 دح أ ككنا لوفي ةنأكك هلالا عور له ثني مالا ة

 ىف هللا دعرزام تن مالا ةيقاعةتدو رادو ةليحوركمفلأب
 متسردلوا ناو مد .٠ تقغدشكر درك و سدك وو ىوتم ١

 'نيا) لواعر ز(ت تدك ) ىء(ر)نوعرزب(دنراك )ديد( و)عدزلا (تةك )
 قابوعيمص(تسرد) 1 الاذو(لواتآو) نافىناثلاعرزلا اذه (تد ..ناتمود

 عرزلا كلاذوعئاشو نافىناتااعرزلا اذهةديدحةءارزلّوالاعرزلا ىلع نوعرزي (ىنعملا)
 لالا هرذبلم قون عشوورخ [قأ م !هعرزو اضرأ دحأ فاظنادا لوي ءاك قاب ويت لالا
 لوا مخل ىراثم هتلعو لوألا مك املا كحو لالا قبو فانا ارزبلا عاشر +آ ارزب

 (مدي زكر ئثلك لصأ (مخت ذا
 لابةيمجعلاءابلا مه 9

 لاو نانودس اهلا عرزلا لأ ار لوبغتو داهضولتاك لالا ع رزرا لسا (ىنعلا) نانو
 تارمب دنوتاري دقت ىفاثلا نمو ل لاى ىسهلالاريدغتأالورالَل نمدارا .!اوةبح هثمقأي العنا
 عسب نأ دبعلا ىلع بجاولارببا دتلاتاطب ريداتلا تلحاذا ىو ىلع .ءمهركمو قلما
 لوب انالوم :رضح نام ىلاعت هللا ىلا » الكب واو انم فاو ثا لومي اعتلاء رمأأك

 تسراريدبرأ مهتربد سحرك هت
 رم امتع اطب رغتشاو هللا ىلا ىرمأ تضر

 2ك درادتر
 كلاذدكسءراكلا (كتردتاراك) »

 ىذفا لاذ تيب مالا ارخآ(اكديو رثآر 100 0
 ةيقاعالءر وأرنا ءالعأ ىلا ثأتاو راكان (ىنل بقع دزات داك لقا

 امل ياهف برغل ءاءوه نأ 0

2 

 (ق> كاربزا)تعرزاملك ىأ باطخلا ءايلا (ىراك هج ره) مراتسست# ص
 ةادأ (نوج) عرزلاوهو ثدي ركن مرك ذم درفمرضاخ رم( راكت) ال عوج ملا لجالا



 هعرزتالوالعوالج لا لجالهعرزا تعرزلم لك (ىنلا) باطخياءايل' (تسود) ليلعت
 داكردزح شرك اذ ىونثم كبهتريسأت نك اذا قحاب < تنأ ن ماي كلغ: لحال
 قلاوح انعم ىبراغل!فاكلارسكب(درك ] جك تصبغ نحرأت دا هجرق م جيلا
 اركذ رقاب يا عساف 7( اقام طا ارم أو ئعلا
 قااراكس يل (قحراك ىن) ىلا كاذ(افك)ئثلك (هحر#) مهتالوأ فتلتالءانم
 اهراحص نإرطأو ل فنى ارح فارطأ (ىعملا)السأ الس ٌيئالئال (عيهتسمتسه)
 نأ كا ناللءالسأو العوج ألا كيان لاا ار داماس

 ”هزور) تقلا ادلب قدم (هكنازا) بق( شي) دوسأ
 اود)ال دلالي ىارح (بشا دزد) كلا ادع (كالأم ديل باح :رهاط نوكت (دوشا ديب
 اال راىئارح كال كلام دنم ةمابقلا ويدوجوو رو هلع لبق (ىنعملا] روسو حوضغم (دوش

0-6 
 ب (ربدش) قورسم(هديدزه) عام( (تخر) م« شدركر ىروا زور هدن

 «ايلا (ىرواد) مون (زود) قب ا اانهتفارظو ء:ذو
 (شئدرك) لجوزع ىرابلا ماو[ انلا 3 اهلي ىذفلا مكحلا هانءمروادوةي رددال
 َنةلانةقاكرسم اس دلا ليل ىئارخأ يوسع ماو جاي معلا

 يتاغلا لوقي ناك ىاعتظاموبو مكملاو لدم موب -

 «دنهج رب مها ل قعانلا اناره باص ةمايقلا زي وم وهو لا روع قنلاعالا

 تجبإ) 8 ةمفوأأ لام (لئعتارازه دس 0
 ناك هتا(ينعلا) ةومضب لالا ةكبش ىف (دتهنىاروا مادربغب) يح (ان) توشب ونوطتي
 نو درا لالءو لج نلاسا ةكبشوخ كبش ى وهذي ىت> نوفق عنو ::, لش فول ا ةام

 ادا[ قوفدا#ق « سب ودسا رت اردو> ماد يسع

 سد داي زيىوقأ اهنو د (دنبو ىنتضس) مهسفنا ليج ةكبش (ار اردوخخ مادإ مسخ |
 مت( ) ريغالةوذحت ردقلا اذءاه انعم نوكب ةفط اعل اوار اد عب تعفو اذاسب ظذا

 (سخ) ءاوولا عم(داباب)ةوق.ىأ: دحولل ايلا (قوق) ىزي(ديامن) ىتسهانعمةسب رعلافاكلا
 نكسلو ةداب زبكوفأ م هلبح ةكيشت 0 اداه (ىنملا) سب ايا !شيشملا

 ص انلاشيكحلازهظي ىتم لوغيف الئماّذهلهحور تاس ةبرشب و اني
 : دع ردقبال قرلخلا لييحو ركم كانك ةيباغيدأردشبال ءاوهلا عمترتذأ



 | هتلاستةلوغبتناك ايش ميعس مهديفب الومول هتلاردتاعف نوعي لبا دبأ لاك ىسولالا
 ناكقرسرملا عي ه رتياثع ىلإ عت هتاردتوءاضاو شيش! اثعواخلا كرادتو رمي

 1 ملاذا 1(ينالا) جوش

 ةدئانكلاو ىف دوثعا لوةبففرصتل اور دقلا ىف لدم ف سدلو از ءرو*الاعسبخف

 واب دونعإ :دئانتسو يراها دوحولا ن يبث كلدوحونا ايش ى الر ةدوجوم

 م رثشاج مهدئ تاس اراد

 هدئانيسإ) كلان ل ناكناو (ارتلاوهرو)
 هدئانالب ثمل |ماع ىف ,هوىرخ الا اس

 اذامل (تسارج)
 ”دئاون توكسلملاو كلا لاع ىنن دئاقزأتأ لاؤسلا. ناك ذأ

 تالالضلاوثاوهشلا "قالو تادابملاو تاع ايامه رسو +ىل زالا هلعىفامىل هللا تاق
 ىلء ضن نالودلازإ سدح المي ا.“ اول اماما همادقاوب امهنمدح أ لك ل بع

 ن راتب اإل ىو :نولتست مهر لعاب امعلثسال مادا دعتسا
 .ةه نم أسند تناك باو( ما تضا» دئاعر بك >ىاسعمحزأ

 د اذلا نعم« دئاعلاو :دئاغلابم ءولمىرخا

 اردقنو" ءاضلا ىف تباثوهاكر وظتسو تر وط ةررعمو لازآلا لزأ ىف :ةئمناسفنالو ةدايز
 لك ةيروصلاو لكشلا ىلإ ىعملا نمو د اهشلا ىلا برغلا نمو نمدا ؛ىلازعلا زمعايشالا «ىبمف

 ةدئافلاة ولعاشراث آواهدئاوذواعساوخراهطا ثدح نم ةملاثلا هنايعأ ىض:

 رئافريغ نما اياها اروةدب د كاربغ لا عفإلا لاير
 مازاتسالوالط اب امه بانو ضزالاوءايسلا ات ةلمخ امو ىلا مث هللا لا

 ن نه دئافارصركو نم دئاف لو ىو ثمرزعلا هرم هللا وغب
 0130في تيس مو فارع هدر 20 تجستلا
 ا ظمدرشمرشاس ىف فن لو ففتال(ثيتم) هن «(كو هزا) ةدئات(ثساءدئام)ان(نوح) كل
 ملدا لوةتوأ «ثمغرفتالة دئاف هسيةثلو هن ةدئانىلنكيولشاة دئانكلوهئذفا ( ينس

 أ نال ية يهوتلا تالاخلإ ضغن ىندىأ:دثا



 لادا نوكسوةمختملاةسرعلاءابلا مضي( )تاوخألا ىلع داكولو(تاوخار هجرت ) مدنا اين لاع قلل( ىلاءإمالسلا هيلع (فموي سح) جاز دبش
 ةدئا ف امندلارلاع لإن مال 1| هيلع فسوبأن د .نسح (ينمملالدث از ىتعم (ةدئازإ

 .السلاةيلعدواداثدي 3 بوما نمللا (ىنملا): هقتدوت بوح الناب موركترب
 ل1 مورحلا ىلع نكسلوارو سمو ايوب ناك ١

 علا ىازلارسكي» زو برد هللءايلا (ى«ديزو توم (ثسئدرم)ةيردصلل اما
 زناثالو: داهشلا .(ىعما) قلملا
 .الىلاعت هلوق قو دسم
 دا( )تالا (ك) ماعلا دكت رف. !يتمعتزكيلاعردتسبج) ياكم لا
 املأ (ىنما) اهنم(ىورزا) نومور# (هنامورحم)

 !ةداعسلا لأ توذو ألالضااو رفكتلارغكلا
 "تارا ىور توق نأ) كبل ل ىوشم ىنامابا

 هت 4ةصصنلاب

 8 توم تشاد «,ض صزاوا
 بخ ىأأ ب دمديطلا لس ء(ثسودتشادلك] هضم نموه( ض ص زاوك )كالا

 بوب تانج ىدوأ : نو قوتشم كل ذك !ًدئاز ءاوخ ىف عتاكو لو هن

 املع تهاذاراصتتالا س سب ايلا تو سةياتعي
 مرر عرالبل م ترك اوبح بارا لثبا زف ىومزخ"لانمو قرذاهلنوكبال خلا
 مورحلا يفءن دئازت للاب ايما "ام نموهىذلا ليثل ام (ىنسعملا) هي توخدويركثمو

 تندم قفانمربو قديزى دب نمومرب تسه و ىوم نوعرف موق مورخ او مدرك
 ةايح(كدنز)ةيردصال ءايلا(ىديجت) سلا فم (نمؤمب) دوجوم (تسد) هكدا

 ىلا لمت توملاد هدهتال ءالبوإ
 دنا مور حم ةدكو معن كيوب ا عردتسوجإف ىوم ىدعالو

 هيما اعلا ىف ىلل فى هلام دهب“
 ءدئافاررعوراك قو ىوتمالن ب ىرخأ اجرح ةمئامل ةمعط ب تمعت ناقة رورة ءأاهنم نكت
 لكل (اراجر ه)دوحو -(ته) نكاد تروح زيا هزا)ة دنا (هج.دئان) ريمحلاررغبأل (اررخورأك ] ]د توت قباراجرهتسه « ركشزاهح

 أر غبل(ىنللا)رخ دجاو قز رو ترف ىأ كد فوت قب ةضن فو رخآ تون (كد
 أركلا نم ةيمورحم ةفئاطلا كالتلوهينوعفتنبال مجالركسلا فوأر كلن مأ ,

 لعأ توقودامتالاةداعسلالهأ توفر [د-اوثوتحورلكلوأر خت ونحو رلكل نال
 ءاذغلالالضا!لهأثوقو ىفاسو رلا*أ

 تحط! اراروأت:) تكل
 الأ يلع تاك نا توغل لاذ نكل(ىنملا]تورحا سرفلا حاله انعم ةضايرلا(تسيضيار)
 قالا وفواذا ةداعسلا لهأ لوغبهحو رهنلا سدقهنأكه شاي ره وصنلا لعطف ىشراع

 دامي النور هناك ةيعرشلارومالاب هؤاضرو هتعاطا ىف
 يدكنوحالل كم اهةةماغيرطهتراسرتش

 دن( سكت «تسوا ثوةدوخ تآكدرأ دب هحر

 مم

 انكم

 قاب

 قدا

 ىأ
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 هنت

 (تراتوف) هفنإدوخ)يطلاالاذ(دا)دابسل(ك) ىظن(درادش)ناكولو (مح 1
 ولولا اءذ_ه ضر عت دأب نيطلا لك أ[ بخ هد رم نموه ىدالالا ذم (ىنعلا) هلت
 | اروصأ توق اف كم لوغبا او هلحربغ ىف هنا نكلو 4« ذغر توت هسفن نيطلا لك أ نظن ناك

 لاذ نمو ىسالا هنوقىسن(ىعما) يت ساءدرر[ض مم توقرد ىورو ثساهدز شومارخ
 ارسل ىرشم صرأل ثروملاءاذغال لامكأ ضراعلا توفل قرهظو قأض را بدسلا

 شون(عنشا ذكبآر شول) تس هدر شب رجوحار تلع توف « ت ءأهدروخج مسهتشا ذكيا ١

 (تسا» دروخ مس) ولخلا عضو ىأ عضو غرف هانعمءابلا مشن هتشا كيو ولما نيشلا منا

 شرج (تسا مدرك ش رج) لئم( وج) ةلعلا ضم توفل (ارعتلع توق ملاك أو
 لئملمق ةلملا ضم تتلو مسلا لك أو ونا عضو (ىنعملا ]معلا ندوهو شر وج ةيكر قلاب
 ىهىتلا ةيصعملاب ديضتو عفانلا لسهلاكى هىتلا تادابعلا كرت هحورهتلا سّدق لوغب هناك ه دلل

 رب شوزو رالدر وح هلدداتف نير دكر ا كيل ىوشم ىلا عت هللا نعم دعيت منالا

 قاوبحلا نوفلا هيلاراثملاواذ_هىف(نب ردة لعل انم(كلعزا) نكمل (دب) وو بأ

 باقل ىلءنوكي ىناوبحل ترم ار رضينا مالعا ند بسلْملارك ذو باملا عفو (لددانفا)
 (لكوبآنيز)اراهالإل(بشوز هَرْْجاَملْلك ان(واروح)تايبلل(ك )دما ىلعال
 ثوغللا اذه ىف لغتشاو عنو ضرملاو ةلهلا "بالا نكلو (ىنعملا)نيطلاوءاملا ذهن م

 ديفلاىأنيطاارءاملا| ذهن ملك ًالاباراب واليا لغتشملا باتت ا بحاسنا ملعيرلو ىناورللا

 !رسلذو تمسئاب ودرزكو ر كرش« ماوالاىل«ةيويتدلارومالاب

 قوة جر نس م( ان اس( متلي اتاذاصلاو
 نمزس|اىناولا«اذغلا نءثلبحلا تاذءاهملارعا / ضرم فم ةاونأفحر

 توفل انموهنب انيطلاو ءاسملا نمئشانلاتوملا لوفي هحو رمطا سد هناك نيسطلاوءامملا أ[:
 تاذ*اهكاو)تاب راذل'ةرو ىف ىلاعتهللالاق كبحلاتاذءامللا بح اس حويفارونلا

 (مكلأ) لمرلا ىف قرطلاك ةفئفلا ىف قرا ةبحاس ىأ قرطو ةقيراطك ةكيبح عمج(كبملا
 ةناهكرصمرعش نهاكرحا سرءاشزبق ( فلتخم لوق قل) .نآرفل ار ىنلا نأش ىف ةكملسهأ اي
 ىفئبادهلا نع فرس(كفأن م) «نامالانعىأ نآرقلاو ىنلا نم (هنع)فرمسي (كنْي)
 ءامسىلا هراشأ(كبملاتاذءاعسلاو) ىريكملا يدلل محن لاقو نيل الح ىسبهتىلاعنهئلااع
 (فاتخم لوق قل)نوتدا هلا نوبل اطلا اهيأ (مكسن )ل جوزع ىل عن هللاىلا قرطلا تاذبلقلا

 بلال



 ج0 0

 اند ثعاماثب بلظي نم مكتمو ريعنل تانج ىف تادف نمانلذ مائه باطي نم مكتم بلطلا ىف
 عم بلطي نم مكسو فراعلاومولعلا نمان هلاماتم بلطي نم مكتموتابرالا تالكن م
 نمعطاقدبلط ,ء هقرصب نف ةرثدك ب اطل اٍبابرأ ىلع نب رطل عاطة شأ ىلاري شن (ننأ نمدثع فن )ءدرغتم دصا لك خلبي هبلط ىفامزالمتيثو ةقي ىطلا ىلءمافتسا نشانتاغص
 هكلف 1 اور |.تني زو اين لاو ىوهلاو سفننلا

 |ءاذسغلوعي هناك هل آو ءومل الب هلك اف ءا 'ففو رمصم ثان صاوأ
 موقلحيريسغ نم ىسملالارو:ااوهوءاذفلا لاذ مهلك أمهتودو ىملالارونلاةلودصاوخ
 ةرهاظلاءاشعالا ىلا جاتدعال ىملالاروتلا«اذغناىلاةراشاةل ؟ الو

 نوكسو م |تفب(صم) سممدلا ( باتف )راس (دش) م« شرفو دودزااروبدو دوح رم« شرع
 نماهقوذو سعشلا* ا ذر اص (ىنعملا) نامنملاوهريلا دلا مش (دود) راما ماللا ىنعمءارلا
 .هنال ضرالاراخ نمل ماما ناخدلا يل ايستلاوءايلوالاو ايننالادوح ءاذف لوشي هناك شرما د ور ٍيماناطبشلاودوسملاءا دن غلو شرعلارو

 ةرعلاءل دهشل ام أورانلا باد | موي مهر
 نارعل هر وسيفءاد-ب اقح ىلا هننالاث(مكلا) .«ديناهد ءارا دغنآ

 مهان اجديح رف ىأ ىتادوةزري ريعش نما [ديحرفإ)ة نارام نمولكأب (نوق

 يباقس ىلعر هز لد و« درو عملا :ىرابرهر لدول ىونثمةعشلا
 (يملا) بهذي (دريمت) ةدح .وألين اسفر ىلع و يناذغفوانه ايلا (عمان

 فراسة -هيبطلا بجوم ىلع“ ام صن لع لكن م بهذي بلقلاو بيبح لكن ءىذغي ب
 .نيضكارلاءانولاو ءافصا !ناوخ!بح اسي نأ كلاسلا. ىئااللافءافص عون لكن م بسكب
 ةروصلا كلن نعم نمو ةاكلالثمناس:|لك ةروس(ىنلا) نش ةءادأ (نوج) ب تأ هدساسحو ا ئنعمزا مثج وه ثسا هساك نوحى داره ترو إف ىو لوقبا ذهل عر

 "هنا .انوةساسحنيعلا ثيصكانالة ناجم سلا هلةدهاشم
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 حالسسب ةماعلا بت ارملاىلابلغلاغولبو «ىقاس وهف ءارأ ظل لكو « ىحدقهناىلادي
 ىرج ىمكره ىامازاظ ىوم لوغب ووخب وخلا دهلو ملا غرظنلابهحالسر بلقلا
 | (ىروخ)ْئداوهزيجاو:دحرللءايلا(ىزيج) < كربك زيح نيرقرهنارفزاو * ىروخ
 ةنراقن نمواثيش لك أ اند ليك نمو( ىنعملا) بهذي عب( ىرب) لك انئىأ باطغللءايلا

 نوكتو ةلاحا تورو ىلع لصحت ئثلك ةاقالم نم ىأ د به ذنب رق لك
 نوح لو ىوتشم الئم ريم ةبعسل اولاق مخ الدفتادسان ناو .هلتاطاس تتراقنان_اًرأنم
 نيصيدياز رئاودرهقثال « ئنيرقدشهراةءايهراتس

 ينل و»+ (دياق) عممسالا (هراتساإ)
 .*قارحاوأ سخوأ ٍدعسو هوا
 ركب 3

 مون« ا عارابا لان تاركزو 9 ىوشم رهاظو و وب ىأ رمش ل صح دي داو رخ نازك نمو
 ارضعو رامتأر_هطو دلو راطمالاعم بارتل انارة نو (ىنسعملا) ياخاعر وهزجسو |

 نارق نمو( ينعم ا) كركر ى مع فو ىنود « ىدا اهرب ستارهراو ل ىوثم حاب رو
 تابثلاىلارظناذانا_فالا لامادهو طاثتااوي يفلاو رورتلارهظينا تالا عمرضملا

 امناح او قرع دارس مامناجابىرجناوةزار اليم قودور و رسعسطلا بكل ه-
 ثم هي اطلو اذطلو انا_ح اوائل انا دلي انو رعمرورمانارتقاو (يتمااز

 عراضم لعن( دوش) لكالا(ندروت) جامماكج رضارادياريابوح م امماحادوصت روح
 عراضم لعن ةزموهلاَدد الع 12-2 درع دقت (دئار) لياعتةادا (نوح )بنا

 ملكتملا ست ةاداامودو هقملاودازملا ةيرحلا ق كلا تش ماك (امماك) زصخ ىأ قي اها: هم
 ج رغتلانمانل رسال ءاذغا اوك الاةلباةنوكنانداسجأو (ىعملا) ند ءانعمهربغ

 ماعرفت ام دفعضوودشرملا ةط-اوبدعتسي |كلاسلا هللا انس دما دافأ (هيعشت
 اندافأ امو ىفارونلا ماعطل او فاحورلا “ا !نمغافتناللدعتسي و رو رس هلل: .ثوكململا
 انقعبع رشم دق فعشوهدهجو رغصاو ىناويملاءاذغلا ةهج نم ضرما ف عقوبلغلا نأ
 رةزاتو رج رسول ىوتملاغق لصعي« اذ غىأ نمو توكيئش ىأ نم هجولارارمخا

 ام-ا(ةرا لا

 قنالرثأ

 .نوخ ار
 مدلاومدلا نار ارم نم نوكب ة>ولاراربحا (ىنءلا] يدور لك شوخ ديشروخز نوخ# دول
 ذصلاو ةنارونلا لودي أك ا.مترارح نم أ سعبسلا نم !ةيطلرمحأ نوكي.

 ىدؤي ىذللل نولومي مهلاَنلف هجولارارمحا ةعيةللا س«”نملصي وتاضابزلاوتاءاطلأ
 ارجاراسىل[تفا ىورجرسودشىو رت رس)هعضؤمئثلكعضإو روصفربغ ن.هتمدح |

 قترساه كنز نيل ىوش» دشكورخ رسل مخي ىذلل نولوخب وهحؤلا ة رح قاوأ جول

 «اذغ نمش



 (( هللا

 لصحت هتالزخالا نوللا ناولال! نسخ (ىنعملا) جي دسرى:ىوزر بساديشروخز ناو هدو
 هنراقم يح ذخأبي تلكتال سعشلا نم صير جحالا نوللاثلاذوءامصو ةفاطلوٍروب هثمهخو أ
 وعجم لكن ف ب فكم عطلان. هتيعج تمر اأ بحجما رعاشلا لاته تبع نمرئأتن و
 :ةدروأو و« سسطلا ل نذل :«نب راع ذاع رلك
 , ىوتمالاثيلحزاهنرات

) 0 . 
 اهانعمىغأملا لع تلخ: يوان يسال اوباما
 لوةخيس تيراصضرالا اهل لصر ىأ ل حز ةنر اب تراس ضرأ لك (ىنعملا) ناكأم
 صلت ءاياوالاوءايسن الا راق نملوغي هناك ةمولاوق وبيلا هرمئأتث ال .ةءارزلل ال نكست
 ريشي هيلاوةعارإ ,زالالحم نكنملو رسدتن!الاو يسماالاي ىوسل اتبع ةلط نم
 نان لهاارويدنارت نوح ه قاماازدجال جتر دن 1توهط ىونن»
 الاب ىنءلا] عم ينعم ابلا( (لعااب) ناظ, .كاةل وملا لادلارسسكم
 رعشلا لسير لرلا نايل ( نم لو نم مدنا نوكبف عامقجالاو قافنإلا نمرهظتو
 ناو راغالا ل سهتراطلاب بايقاف نضاذكو ر رشلا ل صح رخابددمل ا نارتقا نمو
 3 نم هلوغلا ادسانرادم الاعكدر ةرهظب ناسنالا امسمئارتقاو

 نافئلا ل مأ ىف ىذلا نان ف اقئلازهأت نأ
 ىو ”ناطب_كاةترامغعلهغللر

 داعس داورشنارش ثنا هَل طف ى* ياام الالي

 هذه( قاعمتبا)
 (ميطو الإ قا 0 منخج) د 0 (تدان) ىناعملا
 |رعشلاإ توب وهو الا منضإ ؛مرطو 0 نار حالا

 ,هوعسانلا كافل نم ةحصت ىها هارت قاعملاو ةةيطللا فراعملا ل ضعن ع اوضعب ةفوط مرخأ رود توب ناكم قوف !اكم ماقنروصتو
 يطرق . .ءمرطو قاهلاسهل ءرطو قاملالب اهتاج مظعالا شرعلا
 كلفلا نمةمصت | هانرزق ىتلا ىناعملا لوةبهناك اذ_هىلعفةعشملاو ةمظعلاوهو قارطمطلا
 الة نانقه اوما ةواعاقلأو .الكالب عسانا
 ىلع (ايزلغ) «تنيهام مرطو قاطاررما هثتي راع مرطو قاطار ول ل ىوتتم
 نمالاو قولخلا ىن« قلما ىناثلا ىلعورمالاملاعاىأ (اررما) كيلا لامىأ قلل لالا



 افلا

 قلن ىأ نيل اعلا برها كرات سهالاو قلما هلال سجود ىلء(ىتسعملا) ىهل الارسالا ىنعمم
 نايعأىأ ةسيهام حاورالالاعو سمالالاءمرطو قاطو ةبراعناكمملاو ماقل !قلخ:ملاعلورلاعلا
 2. 92 ةيراعفل او ةبهتملا ىناثلاىل_عومماث
 أ هنالتاذو هتيهامىسهل الا

 قرار مرطو قاطو زاؤ ىو لونا ذهاواةرشوا
 ناككاوناوبالاورمسٌلا لح الإلاعلااذه قلخخ (ىندملا)

 نويصتي وأ اب نومارو ةراغملابلاماوئدح مهو اناا ةزع ةيتمأ ىف ع ةراح نوبصسي
 ةزعلا ة يشم !ىلع ةراملاب لال اوةسح م_هوّمورندلا بص انملاو ةمظعلاو ةزعلا لحالةراغملا
 اوح معرادباهدرت دوخ ندر «الودخ هز وره دز دمار ل ىو كادي ل امته ا نع نودعيبف

 تدك ) سوشنلا اهاثعم(لو دخ)مايأ ةريثع(هز ور هد ةزعلا» ابر لع (زعديمارب) كود
 لزغلاوهةلمهملا لادم مشب (كلود) لم .(وجإ) مغلا نم( مغرزا)اولعج(ذها هدرك] مهتبقر(دوخ

 نماغيعض لزغلاكم هاةراولعحو مهب يأ ةريشعرادقمةزعلا اجر لعو (ىملا)
 انالومةرشح نيكق نودعتامم ة:سفلاكك ير دتعاموين اوايندلارهالىلاعت هللا لاق مغلا

 لسياقلا ةينما ل هفرقأ لم ةرخآلا مانالة ببنت امان جرش ءلايدار أه هريس هللا:

 هلامالنملاماينالا نأ اولعي لو لز غلاك ةف اهنا وك هللا ممل اير نولم و مهو لن نوشؤشي
 ىلع ةردقلا ناسا نع ماكتب ءرسهللا سّدةع تتفضل نمرتغب اح وهلرادالنمرادو

 مهتاماكو معازجمماو دهاسشي وم افاخوءابننالا ةعفرو ةزيعاورظن لو هلوسرلو هنةزغلا نأ

 نم نوبل طبٌئثىالو تادابعلاو تاعاطلا,ىاباومزالي و ىفاسقلا نماوغرخ )بن سىأبو
 قرسمول ىع اواعنمو ابقاب ارونىةيح سعت نماوبل طبملو اروي سمشل اوهوزهاأ

 ابنالاس من قرشم(ديشروخ قرش») ينو راهن رش ءزامباتذ 1 «توكرتتج ربدب تروح
 نولهعلطم نوكجرءانمءنوالا فاكلا مشب نوكو تفزلاو. اهل اريسكيربقلا( وكري جرب

 قرمشمنا (ىنما)ةراشلا نعةجراخ( نوب اهفريشءز)ىتقيتحس عشر (مبانق [) تالا
 علطمو



 ب 5 راحت شو لظمدوسأ فز هنولج ربوها بت لا سعت ملطمو
 سفإ 2 .اهسلاواقاك :زعراوطااذهو براغماو قرا كلاب

 ةريثمهتارذل ةبسنلاا ا

 ِك او ءوارممسا(ىنعما)
 ةهزنم ةةيغللا سن افةرهاظلاسغشلاك الغنرستملواولع تأت ةيلعإ هناذنال ةرهاظلا

 ا ا
 ا ميو ىلاعتهتلاءايلو |تارذفلا نمدارملا (يبوتارذإ)" فلغقب (© أم سنإ

 نادر احا الذ ٠ ن 3

 ارمتادمننو
 اوأمندلا ىلاعف لطالب سن نحغا معو فاح
 0 0-2 بدك مدرك ب سعد راي ىونشم ملاعل ىلع

 | نم(سعترفر]اضيأ (مه) رعفأ (م درك هينا دوئدلا ىلاو- ةيمحلا قلك ارسكم (درك)
 ىاوحرردأدعب بهل .ءر(ىنعملا)كيننل|اذثه (بسنا) نوكي (منا) سمعا ةلعشا

 اسفتاننوكعم ند انوه سمبلا .بيلااذهاشيأس متلا
 0 0 "نعى غتيتالن كلو. ءىضن ملاعلارقلثم“ىفالب

 دل عما اوفايااوغلب ولو * !يلمالاو ا ءاين اناا

 آلا 0
 نم ونبأ 1ع و ابا ا .. أو *اجرلا لبح هيلع عطني يلع ةلب اسقتملا

 مدان .رعطق سبل .اىلا ذهن كلو عاؤنالا
 بهيلاوةمكملا نيدو هاذه يوظااو تاضووفلا

 ا ( سعشزا] وكي :نم(دكزا)ءاجرلا

 روكي نمءاجرلا تعطق» "م قولأ ةلام (ىنعملا) نولس غن (دينك)

 :دارأ لاقي نأ ناكسحمو ةيقملا عمن ءربسأ نأ وقذصتالوأ نوكذصتواذ مبتودغتعت

 أ سعثتيأر هلنيدلا سمشةةراغم دعمل لاق اجرنا 4 ضفتإ هانىزيربتل انيدها سمت ملا



 .لجرلا | ذهن هرضح نم ضن 4ل اعف سايللا نم هيلع ام ءاطعأف مأ ثلا ىفنيدل١
 3 مو# ىوتشم اح اوراق دصلا ىلعو انتا بذكلا ىلع هيطعت : الوم رمش
 الو ق دصتالتننآ (ىنعلا) قي دصتلا انعم( رواب) ب باز ىهامابو نم مرا دربص باثق زك
 يوسي .!ءالا نيل هاو ًارمصأ انأو أ ريض لم س عملا نعىفا دفعت
 عطقناواو هللا ئين لك كاذك * اللب اق لمدلا نأ اكوعاملاب نعل كارم سي نأ ن نكمالكش هلا
 ةايحتأ اكس شلا نم قابح لوعتر نعءامشالاعاطمناو الط ناكلنل نع

 (تسبانق عتصنيع)ةبردصالا “ألا

0 2 

 8 2000 1 يوعاب“ 0 مح نوح ىبافرم

 اريغنم (ىتبهربغرا) دوحوم(ثدسه) السأ( عيأل 0 7
 نمهئامل نبع (ىنعللا) شيش اهلك اوباودلاكتروهونديرح نم ( درج نوح ) دوجولا
 ال وشي سهلا نسدف + اكذوجول اخ نع ةؤفتؤ ليا بمإَكو معن فك هناس ثاذ
 ماعلا لمتسلا بع نوكل قامورلاعاطقنالا منمالفامسملا عاطقنالاأ انهرلبفتلع
 هتالدؤجوملاربف نم دوك ىلا نكست ضيفلا نسخ أي فيك اديأوالضأ مئاصلا سفن
 /اعذالا سد باسو ىل ات هاونه قزارلا نام د_علا نم عاسضتنالا نكعال

 هته ل لو ىونثم «ةزار لك أب وهريغدبعب لهاأساو هقز
 هدهنم (هضورنيزا)ثادوجوملاعمبج (اهتهدلج) يدنخدوخردداززاو ارك

 ايدك ناو تزايد تار( فار )بوك أب( نزح ةبعوال
 نال امح(دنرخ) هنا وم تاو (ر) اب

 ابلاقوالتىذغتبو وفي وأثنبو هبيصن دح أ لك ذخأب وةسهلالا ةسضورلا هذه ىرم نم
 تناكوأ يندم اب رعاسيرفوأ ةثأا ىف اتاريناكن ا ةيلعلا ةيئرملاءذله نممداشعتسا بسحي
 ل لاس ناكن الوهن هحو رهن سد هناك |سفنر يملا
 اد اركسناك نأ او يلا سيرغلاو



 اهيضاذ انو عر ءابماعلا شرفا نكل (ىتسعملا) ةدرتساز
 طيغلا تقلا خأ لعنال ةدودرم بدل ااذه نمو
 در ىسهفورمجوديزدوحو نم ضنيةلا

 0 تاو :
 ةيبرعلا فاكلارسكم( شدا لك الاذو(هكناو)

 1 (مدره) لابعتساى:لعف ىربال(ديذن) رجلا له نم/ابردنيزا] نجلا ةاذأ (اه)تكرحلا ىه
 تارود كريال نذل اذر (ىنعلب) «+ولاو ارجةلمسهلا"ارلا مشب( و ر) قأان(در ) سفن لك

 ىوتشم ديدسج ارش ىلا هج رنوفأب سفن زكسص ةدحولارح نمءايسش لا عنج ةكزحو

 انا (روشب6 ) ىقحب(ان) برش( دروخ) لالا ءانلا(روشبا)بذعلارهجلا نم (بذع
 ار نم رمشاذا لسه املا لفاغلاا ذل اذر (ىنعملا) ىعأ هلعج [دركروك )حاملا

 .ارحن نع نيعأ هله ملا لا ةياوغلا*سثلا ين ةلالضلاوةءاوغلا هامبرش ||
 فرست م لدفو ظن عحو هنماب راهو .ًاراكلاب  اطرخكق ولف قولخم حن واذا تول

 ةذاعتلاوةبا دهلا: احا "ام: دحولا ب ذعر ماو رشه القعلا ءالؤهو 1

 رخو ىو

 طبر تل اذا ارا لو (ىنلا) 7-2

 داك ارسقلتو
 5-5 قيل ديلان م

 ديلا ترلاءذهف تراست (ىنعلا)
 نأ نم عينلاو نما هينا حنان نيقيلالصوه

 وو 0 لص لمفىأ نمرطابلا مولا رشب و
 جيلا (هزين) جرتودىهأك ىعوك ىدز ىسأر » وثق هريبئأ تسنادرك هرمث
 ةملكل ةينبنم نونا! نوكستف عا للارو دمءانعم يك فنسونا درك تيئادرك )

 فداك (5) ءادتاةادأ (ىا) رسما ذادأ اتلاوديسلاوب درك اهلسأ
 نركنو عفت (ىدركى ) اهغت-م (تسار) ب اطغلا اةانثثل«اتلامض(وتإتايبلل
 تاني هرارق عل( ىتمابوعم نوكنةران( وتود ى هاك رولا (ىفك)
 ,قيفحلا لعافلا نع لفاغاب لوقي هخور هللا دق هناك اجو عمواينثمةرانوا 2
 قايرارفىلاعت اوهودوؤم مل ةمودرو دم حصرلاو عضرلا لئم قيما لعاننا دقديقتنأ



 هلو العنا
 لك معن الئث 'ىألو اذهيولعلاعل اورث

 ماتلا لا منالاهحور هللا سدة هلاك الو بشلاديخونلا 3
 يف نيد سعت شعزام ىوتثم لامفنب '!ماسحا ندي سلا .

 هميض(متك :. ) ىمعالا كلاذف( ارروك نك ) نحت (امإالاو ( هترو) رطل :ى)نيدلا سمت( قدرمعن) قتعنم (نشعز) نخ () 4 مك انارروك تا ارو « منحأ
 وين فأر فطالدْنب لا سعت ةريضح ق دع نءنضفو دولا وم ارةفرها اروش ىمهل ليست دشرملا نأ نمو (ىنعملا)ابئاو
 د يدع ىلا ىنءياريصب بلقلا ىعأ ل ع نحمالاو هتبحتف
 قلعت انل ير واو دوحولا ةرثاد نءان دسعنأ ىسولالا ىثعل انامل نكسا اريسمب هلعجتو ه دشن
 6 دوس محك :روك نك شورادهدو زوز دلاءاسح نلعاءاضنآه و ىونشم ىوسلاب

 ماسح قحلاءايشأ .تنأو (ىدملا) هل (ئروك ) ردصملا لساح ةمالعانهنشلا نانا اعم نك (نك شوراد)تنأ ل معا(دوزوت)نيدلا ماسحأي (نيدلاعل_ح) هينتو عسا (تاه)
 تنأ كنافدو ف |نيع مر ىلع جال ءااب اد |هكْيوُتلا لع نكو هبنتو مصاوعلا بن سمي نيدللا
 ىع داشرالا جالعب ةفيقملار نع ىمحإلا سؤهتاو | ىوهلاب نانا جاعنداشرالا ىلعرداق

 الامر هظي ءرثأ نان بلا «ةىذلا كايا ءور د انجلو لي رم جالعو عدب ىسمل عف ءايبكلا لكنانإ ىملا) «لهقمرتساىثك تل قوراد ه لعترتقاب بك كاسل

 نيرا هرسم هللا انسدقنيدفا ما قا ءايسضل ىه ىذا "اب ريكلا نكون هلاراشأاو ةراشا مسادآ (مكنا) عكر و زارفامدست لش ه ةيزرب ىتكامتج رق كمال ىو
 أ ةنسةة قلل رداد تلط)اب رض( دنذب) ىعالاجع ىلع( ىلا منج ) نايبالكو
 ءامعهنع ليزي ئمتالانيع ىلع عضو نا ل كوه فو ءوملا زمكسأاو (ىنعلا)ي ريو علغت (دنكرب
 بخا ران[ ةيؤ روع يصعب ىو لا ةبمتو سؤملادىو ولابثلاسلالوغي هلك ةنسنئام
 ةريضب رمد ورطت بع اضنوكي ورك_ذانع ص لذي نيالا ماس>انديسدا شراب وهاب ربكلا
 هج) يدرك دراىور ىدوسحر سم و دو --زج نك اودارداروك ةجإلا ىوشح
 طرشلاةادأ(رك) دوس اري ف (دو حزج) ىواد (نك اود) ىمعلا ةلمسل (ايتاروك

 رطشلا هيلع لد هوادنال ءاوجو دوج كلغ ءركسأ نأ دوس اىو_نايمعلا عسجوادو جياع نيدلاماسحإب(ينملا)دوحج ا قأ (دوهيدراى) بلع (وترب) ةدحولل بلا (ىدو-ح)

 (م) 6 مكيستاج يتيمه هدمتاج « مدت هسرك ار تدوسح مال كوم لّوالا
 انلا(تدوبس) صيصختلل انهوةراججلا ماللا



 ((قننال

 اموزا ذك (ناجنيتسْحع) تح لن)احو ر هطمتال( هدم تايبلتأ(متم) دوسحلا كاذككو لق
 ىتسح امور هطعتالاتأ دولا ل13 ناكولو كلدوح نيدقا ماسح اي و(ىنعملا] ملقا .(مكيم)
 هناك هيلا سقل يل اداة نبأ نكمب فيكم ك تمعن ىلاو زيالا ىشريالىأ علفااحور اذك
 زو ةفرعملا لك ةريسصبل ا ىمعأ لك ةريسصب رعد قبصسا يونعملا مك لاك ايلوقي
 دكاناولل ىوتنم هدوسحم ةمعن لاو زتاطي دولا نال لمكنال كل دع ىذا الا ةبادهلا
 | بساحراصىذلا اذوب (ىنعملا) يبا دوو رضر ساو « بانك ادوسح داما
 تيا ىوتثم سعدلادوجو نم ىأتي ىذلاوه لا ذواهروول ,ءولط ديربالىأ سمبل
 ةلع(اردهدرد) كلاذه (تئيا) يم اجرعهتردديا «داتفاتنيا .-اروك اود فدرد
 (ماجرعقرد) الأ دنع ةمولعم قشعلا نمر صغأك هاذ ه1 ىمعا (:[تسروكسسح)ءاودالإ
 ام ديأربلارعف عفوا ذسهرظنا دوسحلا كلذل«اودالب لع هذهرطظتا »1 (ىنعملا) رثبلا لمسأ ىف
 |رعشيال لاله ةظرور ءاودالب هلع دحلان مسعف هيف هود_لا نم ص الملا هلرمسب ا ىأ

 بولطميتسيا) يركب وا دارمنا دياربك و وا تسيالزا ىدبتيوخ قنإط ىو انج
 ءدارص(وادارص نأ أي( دار قس ىمج فاكسلا عن( )دوسبا كا عمجار يعش (دا)
 ارؤنتىذلا لماكتلاوهو لزالا سعشمادعاو نندوسملاا بولطم (ىنعلا) لق (وكب)اذه
 لات أفطباللاعت نارؤنال لحال أي لم قيدوسملا اذهدارموىلاعتهتارونب
 ةئيطخن لك لأن ءثالث لبو هيلع هلاك اإتلا لإق نانا قئادح باك ىف ىزارلا
 || ىلص مدكلجهنان صرخلاو مدآلووعتا نع بم هلانركلا هو رادبح ا نهودتاَ
 رس قل انستفانالومةريضح لوقياكهاو قيال لح ةاد ماو ةرجشلا لكأ
 ىأ (ارهصح نك باطءهتناردنا ٠ ارمصتتاتاوخزابهلباكزا) (تيب) ىلعألا
 ةسحلا بالا ةسّقلا نمو انه اهموهفجىأ ىتلا هو ةسفلا كلن ةلدكب كن ءأرقا اذلهدعب
 ناد فيزعيرورألا + اسير طيهرزانا هآربوبنادغج .تدسشر:ةرك 1

 20610 كلا سوح ا هاتر كدت كم لاتسملا ةمقلاء ذه نمذارأوتايارهلاب مويلا طسو ىف ىزابااعوفو ناسيفا له موءلاوهردغج عج
 شابت )'ىحاوناستالا انعم ىتااديآ ةلالدبعو رلاءانممىلاناازأبلاو ربط مسالّوالا
 فاعلا مش (مكزىذلا الاذلراس(دش هكنا) يمعازاب (تسروكذاب) ىذألا كاذ(ك
 ءانممىذلا ءاشلاب«_حو رمتبا ىيدقدارأو نب راطلا اعف (ءارددرك ) لضء انعم معلا
 .تابارخ قاوعتو ؛ًيلوالاو” ايننالازابلايدارأو ناكل اونوكسلا قل ا ةرمضح نا طا كا ةب رعلاب
 ةلالضلاو ةلغغلا لهأ ىمءاازابلا.دارأوةيهلالا ةردقل ادعا!اره برم ةحلص!!لجألا بدلا
 اولبق مهءجحاب مكب بتشلا ف نجلا سنالا حاو رأ (ىتعملا]ا ذه ىلعفمغت ا وب نطل !اواضأ



 .اسضحالا ملا ىلا اونأ الهش ىلب مهلو ب ىس ولالا مالا
 ةداعّلار ظممْموكلواولخ ني 'ايلوالا ضءب و تاع! طلاوثادابعلا نماولذ عل
 زا !اوواند حملنا ذهلر علا مهوذو انشا راق تنك رثيانالاناوعحر
 نم ةثيندل ابن لاتاءارخ ى هلي رظ لاش ىذفاوه ىمعألاو ناظسلا ضاسل عج رب ىذا اوه

 ناي دردردركوتتارءارإو ىو لافت ىسملإلاز الا فسي عوشم الضار غلالغأ
 ناري هر دو) ”لض (دزكمك )قب رطلل (ارهار) يداتفنادغج رتاري دردزاب « .دانقا
 ربل( ىنلل) حبلا لع( تادغ الخد (اريزرد)» دس( ذا تادات) تركع فو

 أ ميسو. طلتخاو موبلا ىلع عقوق تابارحلا ىقعقوو قب ريطلا "لش ىسهلالاءاشقلاىنهلالا
 زابلا لاذ (وا) ماش لنهرسدرك شروف ليل.« (ةرروزاتسرؤتءههواإل ىو
 ءأنعأ (درك شزوك ) نكل ' (كيلر اضرار نم( اضر روز ) رؤي(تسرؤن) ىسهلالا
 ءاضراارؤف ن مرن ىماالازابلا لاذو (ىمملا) ىهلالاءاشفلاركسعسئئر (اضْل:هرعم)
 || «ديءارزاو دز شمتج رد لاغ» ىم ءامعأ ىماالاءاشجا اركسع سئركسلو ىمهلالا

 برش(دز) ىماالازابلا نيع ف( شمشجر ذ) برغلا (الاخ) يدرس شن اريو دفج نايمرد
 ةيارحلا|شناريو) موبلا طسوو (نا دغجيياشؤل وب رطلا نع هحرخأو :(هربءار زاو)
 زابلا ىلا عمجارريمشنيشلاو
 : يقتل اق اوهنب رش بار هنرب هب نيع ىلع
 قاذتو مهط و طةسناب تايارحلا موك ار يقل لاء قزاتكاةلاذ ردو باوسلا ب رط الاردا

 ريشا دغج كرس 9 ى+ اينالات ابارك[ ورمكلا رهأ نا دغملاب داو ةنأكف مهتالخاب
 ايلاو سأروع (رسو) يدتتكك سفران لابورب © دضزحر
 يرش ل ناطاسلادءاس نءراغلا ىزابل أىلا عنجار ربهم نيشلا(شنا دغج) كلذ نعالضف

 ذب (دننكى)ةةيطالا هتمانومق ىزابلا هلاذ(شنينزانلاب و رب) هسأر لع هنوب رضي (دفتز
 موبثاوهتاب رخل ىف هعوقوو ن اطا !١ قارف نعال ضف( ىثما 1) هنوملم» رعلافاكلا

 ةو هبأز لع ْت

 هيدارأ ةدسحواا هو

 نعال مىنك هوعل بل سأر ىلع نر ةوصو ةغبطال اهتم
 مدع هيكيولانارياءاع .دلا قر افكسا انين عوةولاو قارغلا مساح اروضح

 .نعالضفهباء هتارتحاو .هوبحم لا دو نع

 هلولر ط ىم نيلئات هيا نورشسسمتب وةسقت الر غىه قتلا
 1 نال ناكل اريدكم(ه؟ ]مولا ىف(نادغجردإةلولو تعقو (داتما هولو) يام اج ريكمإنا

 (ىعلا)انه ثوموانلح (امىاب رسم ىتح (هريكيأن) ىزابل اى (دمآزاب) تالا (اه)
 "اس ذخأب واتلحم نكسب ىزابلا أ اوك ضوعبل مه« لوغب ولو. مويل اف تعقو

 .خ



 مهل

 توحول ىم هحوبنيزمؤلاءاطصو ناسرملاو“ايدنالا نم ةميغملاىزاوب لء نوم داندي
 يم (ناكس) لسشم (نوج) يبي رغولدرددندانفاردنا ع بيهمو مخرب ىوذ ناكسأ
 ةسهلاوبفلاهسجو ىلع (بيو.و مشخرب]ةلملا مما( ىوك ) باكلاوهثل لاو ىءران
 لهأ(ىعأا ب رغلا ةهف عفا .قلدرد) بالكس عقوايهبفاوعتو (دنااعق ار دنا)
 اقزعاك من ةنوعقنو ةقيتلل !ىزاونودؤي ىوهلاو سفتلاباصصأو اينالا

 موشح جارد[ دنهاشىوس « مورمناةيادو مهاوخ نم ىم لالضااوةباوغلا
 ميلا امجار بوك اوناطلشلا فرط بهذأ ابندلا هذ هيف نوك نأ ب لطأ الثأ -(ىنعلا)
 ينال موب يلا (طو كود مورب# مهةمف م نم ل نادغج ىادي كج شيوخ ل ىم
 فره بهذأ اننندلا هذه تابارخخ ىف ممم تس ىناق بارطضالاو مغلاب مكسفنأ اوكلجلال
 هت سام“ مدحرددابابارخ نبا ىع زازا ن مزاد ةبناغلا اين دلطتالو مالا ناولا

 مكتيمأى اينالاوهىذلا بارا اذه (يينا) تساج زاتهشدسعاسآراسهنرو
 فن وبغرتو هيلا نوذن لن مك دبغأ ى ان اوه ىذفا ديا باراخاادهوأرومعم دب ثم
 يك داكر ارا ناموا :زاثو دتكي تليجرام انغك ممم فرط لععاتل ناطا ادع[ س
 وهو ( ارا ناموتام)ةلبحل ا لع :كيمتابحزاب)هنامفرلمويلا لاق (اتةكدفج)
 (دنكري) مككبل هو مكلام ىأ بمحل احح ا عم ارنعشره ةممملا كلا مهام كللاو لالا
 || مكمل ةيلان وأنآ لوغي ناب ةليحلا لعفي ىزابلاهث اهفرل مولا لاق(ىنعملا) عام :رعلاءاباا عتب
 هر كوزومولاسارامد 5 رب ه ركع وا دريك امكاغاغإط ىو ككلمو كذام نع
 لملاباالاد+اءانركو نمانمامي وام انجر خخ ىأ هيك اوركتاابانتومرابلا لسع (ىدلا)
 تليح نا ىريس ديا مك ىم لالإاوةعنرلاوزعلا ىزاسلالضااعوب نون“ -اذهو
 ءايلا (ريد) ىريهانعملالعف (ديامتىب) م تسارتدبناسب رحدلجزاهللاو « تسري
 الرا بح امضزابلا اذه(تسري هيج نبا* .الاءان مزيل اوةي رد سأل

 م ء,لانحلازابلا ازه (ىنعلا) (تسا)ليضا
 |( نعالا نحر ضل) مه ءنيقتانمل ةووسوف هئاربخأ !* الط اياوفلغو “سرا ةلخن

 نيط صرحزا دروخر ا ىو نال ىنبتنا نئمؤملا هباونع (لذآلا +



 امفلل

 سرح نمنيطلا لك أبىزابلا (ىنعملا) ب سرخنارأب ىادي رار هند ٠ سدوسج#
 0 ىلع بذلااو هوتالءاب- أنساك
 بدلا تاساذا يدلك لثملا ف مهىئسهل زاب نخ نولو بو ةيالولا نوع دي نيذلا موبل ان نأ ن ع

 أروذاا ىلع هنواك ًايايندلا عاتم مهلساذا نوعاملا اذكسسارثأ هلدإ .وأاولخ
 ,ىلا مءامنو دن بو ايدل علشم م اعيش مهولستو مهو دقتعتو مهلعاو دفعت أنا هنوفاتيو
 اق ورسالة بضل خوخ 0

 .س زو ديزي هز ا كر
 هءافو دب ىأ برضي :(هنز) رغاضتلاو رشفلاوه (فا

 بالا ىهلس ( ارنا جلس) نخاع زابلا ىلا محار رممت( وا ج رع ىت>(دربات) ىزابلا
 |جرتع ىتح .ناطالا دب نءو ناطلسل ا نعت دحتبورخا زابلا(قعملا)ويرطاا !نم(ةدذ)
 وترا دع لالا عتب .ا- عج ناهلس نوكيذ قيرطلا نءني_علسأا انا ىزابلا
 دات ور لتي هدعاس ناطل لوا ءمانأ اذا لوم تاب ىاءاموللا

 :م) 6 ك دنا كراديزع ضونشم غر جدشاب اس سن بمحفوخ ف ىع «هيتتلا
 ىزابلاىلاعمجار ري_هغنيشلا (شونشم) ريش هتلاو ريتك
 ناطللاعمهلةبساتم الوأ تاطاالايينح سيل ريم وخسرت -

 . ديدرتالابو ىنملالازابلا ىلا عمجار ريد هفو ولا نوكسو ةزمهلا مغب(دا)

 وه نيسلارسسك كب (ريس) فئاطقلار زوالا ةرالحإ (ءهنيزولإ امثال دوكب(ىيال شا الس أ (عيم)

 اذكموفل زوالا والا امئالال أ نوكيالريزوللوأن اطل بال سنج ىزابل اله( ىنعملا) مولا
 ةرومل ةورظن نابصعا اوةوامدلا موهناةرتزوللالو.ناطا. آل
 اكنارسلناوةوامشلاب اونو كاهن هللا مموهرم كاونغتلب مو انائمرشبالا نأ اماولاة را لا

 | نورتي هولك اممهمار رضسجرذلاب أف كلبف نم لميرب ئه ا دقلو ةوغب م يعاني رربخأ
 أهخأ ,ىوتثمرايغالا نال نءلاقا ولو نورصس ال هوأيلبا!نورظا مهارتو ىلا هثهلو يو
 ب )ىذا كلاذ(هغا) يك نقار اال ةويركمو لعفز ديوكبم
 ءابلا (مشحاي) ءتلج( 0 رانا .جار «تت هلعانعرابض لاح لعف

 هتلجّن ءلاوركس لاو لعغلا ندىزأبا اوه ىذا لاذو (ئنعملا) ىلاط(نف ىابوج) عمىنعمم
 يغارو ىلاطو يح ناطا ا هركمل آم لوفي عوبلا ناك يل اط ءركس عم نأطل ل !لوغي

 .باذعلاو



 م

 ةفاتاكامو هوشة يدمه ةقيقل ازاب انيربملاغاك ىبس رابغالان م عوف رم ناذعلاو
 >| لو ميلع هللا سمت قرف ت نان نمل اهل ةمرالاذلانلسرأانوهاوغب و مهغتنأو مه ذعبلا

 ندي لات لوعملا قي رطن ءابلوالاوءاينالا نمد دعامو لالغتسالا نب رطاالؤ ازا
 هرنكلوك مادو ماخ ف الت نيا هريذبا ىايلوخامدوخ تايازط ىررايغالا نان انالو و
 ريغ ىم ىتلا تاماكلا ىلع اىل«دواعج تءادوسلا طلخمسالسأايلوعتلم)كلاذ#ه (ثنباز

 مادو) ىنل اوهم اخوي رضا اوه ف اللا (ماخفالإ لوبقمز :ذبان)ىتح(6) انهاك ةلوقعم

 لعاشلا مساةغلا دام ءانعمريكو قمجالاوه لوكيل اوديغلاو غملاوه مادلا ( ريك لوك

 ةلوقعمريغايلوخامكلا دهن ولوقي (ىنحملا) ينمحالا دئاس فلا عملا توكفارعك نم مخ ع

 ارا غصسسلا لوق ةياكدسا ذهو محلا خف كلا ذهو مضانربش «ىنخالك كلاذهو ةلوبممالو

 7 داصعب هلومني لاهي ىذفلا نا ىلع لو هيلع هللا لص لوسرلا بادتعالا

 :«-دروخر دحر غال ل فم وتسهل او دثكروا نبا كره

 (ةيرخرد) ماهفتساة اذأ هجرلو زملارغال(هحرغال) ريطلاوم غل  (تلغرس) قي دصتلاو
 ةادأ ءاتقاو نيسلار :ٍللءا لاو ناطالاوهوءاة فخم هش(تسيهن) ريد اووئاللاه انعم

 باسنالاهيناطلسلل ب رمتلل +.ةقايلئىأ لوزهمرضسرملل هباهتدصن نملك (قيحملا) ريما

 (ضجيت ]غرك اتراك) كنار 5س رابس يك و وحابا
 جاب يعض( ما) خلع( زغمرب) بسقوط رشا ةادأك.ا نس فن (رث) وب ارق ا
 نلا عبجارريمش(وا)ةراحلا ماللا ىسعتجههسولا الا نوكسو ممل عش( سم) ىزابلا ىلا

 فاكلامضن(وك ) تاطل لا نين (مايشيتا] حرك ىراب) لوعشلاةاأ اد)ىزابلا
 وأ موبلار محا هه ىلع رمي ثك نا (ىنعملا)نياىسج ماعلا باطلتا قي رطىلعم اهفنس
 مسونعهلاربخ أك انم كلضالخ ىلعو دش الن اطل ل! ىأ نيعلا نيأ قل نطل !نما الزيغ

 ايفل ارثلاثاو لوغتتامارمتك ) مهذ:( هقفنامن ةالأبما ةلَساذيا ( اولاق)دوهةروس ف

 نءعرك (يزعداتيلهتنأاو) ةرافعإب(لانجر [نلطضرالولو) اليلذ (اميعض

 و دنا نمر هلي را زا بينيت اةزمالا مه طهرامتاو محلا |

 طرشلاةادأ زكا نم» 2( را)قزايلا لاق (زابتنك) جي دنكر هشنهش ناتس دؤح م

 لأ (ةيب) رسكلب (دتعستشنإ ال (نم) الا انعم ملا ابل نغن(ريزدحاو لي
 نا مربلل ىزابلا لاق( ىلا ]لسأتسي وعلب (دئكر) مهتذلب رموبلارقم (تاقسسدفج)
 مهرقمو مهدالم ل بصأةسو مونلا لسأ علي اال نأطل جانب رسكيريقح مويتاك
 هلام مو نانوبام ١ مماعل برأ ن مع ةباكح ديح اهنرق قى اعق نب رصصق نم تعج

 يزايرك ادوخدوبهح دج ىوتم هنايلوأر هسرأ اراصتنا ءاك كلذريغو ةعهلاوراثلاو



 ةادأ( ركا) هسفن(دوخ)نوكتام (دوبج)موبلا (دغج) أف .دنك دياب لدا ارم
 لماكلا ىنولاو هو ايولاارابىذ ؟اذاان هلازاب انهزابلا نمدارملاوةدحوا ءايلا(ىزان)طرمشلا
 "أ وبلا( ىنعلاراغملا ىعم(افج .نماب) لعف فاكلا مضي (دنك ىذ[اجترب) ىلف(لدا امم
 بيشرم هدوندتك هش إف ىم « اغا ىم لعفو ىلةشدخو اندلا ىزاوب نمزاب ىذ آولو»ةلوقم
 ةوبرلاةمهلااةلارسكب (زارفإ ضخ ةملاوهو بيصلا (تيش) صيصخت ةرح ةسرعلاءابلا عقب (رج) ضرالا نموترلاو ةمرعلا(هدوت) < زإبىاهرسزا مرح ارازهدص < زارفو |
 ةوهرو بص لكقر (ينعملا) ردلاوهو ( نمرخم) ةعفتر ملا ضرالا ىعو
 تاياتع نمنابسأب ف وشم ىوين هازابلا سؤر نمل عقب.

 )ىلتام (نمدابسأب)
 أوه هيلا | بهذا ناكم لكو ىل اعل هتان ةعىظف اح: (ىنعملا] ىناخ ناطل ل (تاسنير رددش) بهذا
 المهنا يضرركي فالرلسو هلع هللاىلهلاقو مكعيوهو ىلاعت هللا لاق عم
 موشملا وبلا أريخي فنك از هىل«:ىرأو عهسأ كعميننااناةغالنور ,زاسملو ىموملىلاعت لاقو
 يلاب(ىنملا) مةسناطلس لد نمل ايخ فم مهم نملاخ ناطلسلا هد كم ىلا ظ ىلع
 هياذيو ةرما!برتاطاسلابدارأو متن اطل لاءيلق ىلايخالب و مقمناطالا بلف
 هنال ةبلق مق نموا داححالم دق تابثل يدل ايشةباقا نو هلع بت ودهن وهطان
 مهتآش نإ وه باقى ناكف فرغيل قلما
 نلملادن مم _اايدارأ هاكسق ةعمسة ةيذملا

 .- روداحا ةافلادعاَونق كالا هوملاْنأ نم لابخ
 ىلءو ال الثالا تلت كل الولىمدقلا هئيدح ف لاقا ذولو تادوجولا

0 

 | ناطل لعبت ص تناك مهدحوولا ان داما
 | هش نوكأ ىلاعت

 ةيعيتاابو لسرلا
 لسور دوح ل هج دا ربك » لور ردمشا سم ديارسب نوح ف ىوشم لاق لسالا لد 0 ير عج _ 0-6
 بئافريهذىبوف مسالار تق ناوردصال نعم ىطعا نيشل درا ضالارخ [تقطاذا ارد سلايم ةمالع يشلاو شورلاف (شوررد) قريطإ/| صمدناربب) يلعت ادأ (نوح)
 احس ناو شنايحو شل دلثنةيلوعقلاىنةمدافأ اسوتفمريعضلا لبقامناك نافراغلاو
 اةادأ (نوحت) بلقااولع هانعم ٌرلعلاءانعم رع ج ,الاوةيفرطلاةادآرد (لدجوارد) اربطأ (مرب) ىو عملاريدسا انه يدارأو شرو ريو ششي ثمر دصملا ىف ىطغاارو كم
 امج ار ريم خنيشل او الع كلا ب افلاءايلا ممن ويرملا سو 3

 اذانرا دملا جاسوراطملا ىلاعانأ موشملا و
 ينان مخأو ,ريطلأ كلوا _ااورمسل ا ىهتدهاش
 ناوبوألهشرسةيهرساقلا سدت عرش مت بلقلا

 تاطلسلا

 .يناملقريسو ىون هلاريسلا ىف ري طناطاسلا
 جوى ناطلسل ار وو ةلعش ثم حورلاول فلا



 اقفل

 لش (ينعملا) ل مريىىلاتك اووامؤنضه إف ىوتمانةناطالا
 اذه قوىلاع:نلاةد هاشم ىلا لصأو افلا بع ةرحأوءاهتسا| ىلع ربط سعشلاورمقلا
 ثشمب ىدهل اىدهي كلمه ةىتمابر وو موال كفالو [تيبإ .ضراشلا نبالاتىعلا

 انهانءئنشر ره ىونث» «ةرطغك طيف ارحب ردم نمو: « ةعاكط:بلاروت قلطم نمو
 هيلعاتال ركن نملوغعلا عج ةءاضا(ىدلا) يي خرطفزلا نامساراطانأ» ركنا
 | هيلعللا لل قعر نص نم ةئيضتسم لزقملا عيج تناكف فم هتااناخام لَو ءالدلا
 هن ]| تلعاك ىتةلخ مع اهذلاروهظوراطغناوحورلاو بائابهوهةسل ترك لع سانلسو
 ناسا نعانالوموان ديس لاقا هلو تادوحوملاد ادعالا اغا ةلعلاوهمال لا هيلع

 مزاب» ىونشم نامزونت[لكى ف ةبالولاوةلاسسرلاب , لكن اس نو لو هيلع

 20 فارما (ىنملا) امر دنا دبايدويهح دغح امه نيرددوشناربجو
 ( ناع املا ةباثم مه 0 اك انارمح ىتمامهلا

 ىاربمشوو ىم انتضر م سس لردبو لهب ىتح توك. نم مولا ىدوحو ف ىوايحاوقي راطما
 || لجال(نميار) ناطلسلا (2) هي درك هاز !ارمتس تارازحدمو درك دانتادنز

 انيك كرامي ١ انالانادنزلإدارأو ظفح (دركداي) نادتزلا نم (نادن ززإ |[

 معو لناس أر اندلا ردا ظفح ىلكتالثلل اقلام( ىنعملا)تع(دركد داق اطورس( تع 1
 فولأ ةئامو لال_تلاو رذكلا ين نم راكككلا ولأ ةنامصاخ قوعدل مسمن

 نم مدزا» دركزا اداه دفجأب 053 كوس او ىنصاعملا نع يرشد نديم
 5218 سفنايندلاءامي أما اوس امج (مدثل) يدرك زابراهدت>
 انعم ض ام .لهذر د هل ندر درك س(ذر درك )نراةم(زاسمد) مثالا مزيعم(اهدغجاب) شالة امنع
 هو ادج [وا فترامكلا مو مورا راغم ناطل ا ىلع م نعت

 هلأ

 ءابلا (ىتخي)نسح (ثينإ 1 رك« [نم) راطم( ذاورب) قيم
 هتدانعس نم ىراط# ب (ىنملا) رسااوهو(زار)ةب ردسلل
 رب والاعو الوق رس مهذب رذكلا ف توك م ديعملا لوغب هاك ى ريس مهن
 زابهشدبنا دف هجرا م ديوشنازااديروانمردإل ىملاموةقي رطو

 هج رك )انك ديوش) ىدرانعنج (تازا) قحإنزاولعأ يرو )قف
 هب رطلاوةعب رمشلا تازاب اوبك ىتح "او ةلعت موباي(ىنملا) نآلااموي



 (اهيكل

 أ ىأ قي رطلا تازابنيطالس نؤيوكستىل مكتعب ام بيسن نكسلو ةباوغلاو دو امشلا مويا
 تاجردلا ىلا اولصتواوضنت ىنسهايحار تمن انتمفردقالب موبلاك ءارقرهاظلا ىف منكرا
 ارح دتفا امل رههسبج ىها جنات يدش كس 1 ل ىم تابلاعلا
 (امكرع) :دخولل هيفءابلاوناطلل اءاشلا(ىهاشإءالؤهوم(نانجاب) راص(دشاب) ئذلاو
 عقر ناكملك ابيحاذهرثمناطلسلرامىذلاو (ينعلا) ئثىال (ارج)هبففو ناكملك
 ةينم ا هانلسرلا ناطلس بيج ةرغيدارأ (هدت) اس رغنوكيئدى الهبة كو راسو
 هتيعم ةفيشللا فو نيعمالل, .دلؤأ فذاك هناو4ةيعبتلا,هادعامو زابلا نمدارملا
 ه5 داب كرهإل ىو ابيرغنوكينا 4لاقح اال ةزعلا بر هتبعم نوكيىذااوةزعلا بد
 ناطاسلا (ءاش) ناكنملك (دشابكره) اونو د تام 1[ قرحر « اردارضردا
 نوكبال(د شان 0 الّثم(فوح) طرشلاةادآ ( رك )هتامل(ارشديد)
 ملا ىاثلاو ةبنوسلا ا ةمسغتلا لوالاناعم نيب لرت_ثمىونل نان ة.ئانىأ ىونالب (اف)
 هئئمل ةَعيمْلا ناطل_ناكنم لك (ىنعملا) نسح“ 'ىلاعم هعوةور كل ةريغو ةصخل او بيصنلاو
 هللاىلا برملا ببس ة ده احلا ناف بيصنو ة هحو ةدئافالي نوكيال "ىلا لئمنعب ناكولو ءاودا
 رظنلا نيمدمإبايندلامويل ماركسل !ءايلوالاو ماظويإ ننال نيم لكل اق لوبا نوار ىلاعت
 رآ "نم الامل كونشم ان دلا تايارخ نةط اند
 لب امريسغ نم ةبهلك ىأراوخ لبط سلم مدقوب. هالو دكا نونلا ىهوزعاغلا مسا ةمالع هنمتفادح ل بط ةيراوخ هس كن وعسو (راوخ لبط) # رانك أ
 لب امتمريغ نمقبه لك [تنسلو كاملا انآ (ىنعملا)داطصأ نأ لج الزاب لبمانأ مزاب لب
 لج الو ,ىنيلتو قوءدتسيل ىأر اينتعأ الب البط تسلو ةيألولاوأ ةوبنلا كا“ |امانأ ىأ
 نمهروضل ىفوعدب ىلء تح اكسس نم ىأرثكلا نمزابلا لبطن | طال !ىلبرشي ديصلا
 را ظفلرسيفلا ةروسرخآزابلا لبط نمدوصمتلاو ةسوب رلا لاو هو ةداسهشلا ماع فرط
 هع كلذاهللاقي (كب ىلا ىجرا) ةئمآلا ( مئلااهنيأاب) ىلاعت ليقف
 نيةهماجىأ كلمن هللادته ( ةيضرم)باوثلاب (ةيضار) '«داراو»مأ ىلا ىتجراترلا
 اصلا (ىدابعإةج (قلىنخدان) ةمايقلا ىفاهل لاعب و تالا-امهو نيؤسولا
 «٠ ىتجرأى ا نمزأبلبط 9 ىم راشأ اذهىلاوييلالج ىهتا مهم( ىذا
 ىعجراءادن زاب لبطانأ (ىعما)دهاشلا ةيسراغلافاكسلا مشن (هاوكم) ل

 أنساب قونثم تامازكملاو تاز جملايالعو لح قحاودعلا ميرو مىدهأشوةوهدفاوعو |
 || ناطلبلا سنجتسلانأ (قماأ) م دزارو كردوراددبل « و زارودهشنمتس نح ع
 اىتاالىأديعبهثمانأ ص رسما اذهنمو (مكلنمرشبانأ امنال) ىلامتةوقا

 هلال
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 امى هلا ىف نكلاربسبلا عميمسلاوهو ئئهنثك سيل لاق كامن هنال
 رنمأ ةيئيح ا هذه نموا ملكهم فرسي و "ىلا ]ويف هتافصو ئاصماب قرهاظي
 0 تابيرددهأ لا سنجبا « تآذو لك ىو ر رتب تنين و
 3 اجو نم ءانعمةلمهملا ءارلاممغو ةمحقملا ىازلارسكحه.(ىورز) ة ملا ث سيلا
 ةيسنملا !تمبل (ىعملا]تابثااو نيه اذ (تابترد) بالا !|سنح ىفأ خس

 اروظي وينلاوهاذ_هوتاغصلاو قالخالار ابةعابةبنملا نكلو تاذلاولعشلا ةهج نم
 ٍفصتمهنا ثيح نم هتذص ىلع ءاةهممنروس ىلا همدكق لح هللاثا ىمدغلاثيدطا اذهب[.

 سفج أ املا الثمىل امثدننا ىل|تاقولخما برأ وهو مالكلاو لعلاورمسبلاو عهملا نمهتافسن
 ءابحالا فسم املا قنالىنملا هج نمل ب لكشل او ةزوصلا هج نمنسيلروهلغلا ىفبارتلأ
 بارتللانج ءامل !يتأ ةيرغلا هج نموت امئالاوءايحالا انتفض بارتلا ىف اذكوتاسئالاو
 سنج داب ىوتم اذك ىنعملا وج نم ل ةرو هلا ةسوح نم بازل ان سئاءاملافالاو
 (ىدعلا):وملاءانعم (ماون) هي ماد مرخاتسدماسف>ارعبط و ماوةرددمشن أ

 ةعسطلاث يح نمالاهمأف أو هور اذلا ىطعا هنأ ةسهج نمىأ وعلا قزانلا سنج قأءاوهلا

 ةؤقعبطلا ىطص اا ةسهج نءعسؤبل منج بارشلا أ . نم الارخآآى هلا ثيح نم لب
 عيبطلاوءااوءاوهلا نكيرلولو مج فالشؤوم ظني الئشلاو هنمعسبطلا ظاواط اكو

 لا

 بساىا شب .٠ درف داموا امىامد_تانف دوح ل ىم مدص قابلا ىلا ةبسنل (قاغلاو
 تاطاس(وازان دوو (امىلمإابنانراس(دسشانت] ليطتةادأ (نوج) يةركرج مدركوا

 اطالع جار مست( وا سرفإبسأ) ماتقا (شيب) .ادرغؤب رفد ةفيدحلا
 ارابغلاءارلا نوكسو فاكسلا متطس(درك )لسثم (ؤج) نيك وعفا (مدرك )ةضيغملا

 هسرقلجردشم نوكأ ادرف ةعيتح ا ناطاسؤب واكل سوا انايدوجوناك ال (ىنللا)
 سرفلا ل جرت حر ابغلارودياك هتدارا تضرودأى أ هتدارا ىفاغن هسرغبدارأر رابغلاك
 ناسلنىغملارهألومياذكو هملا بنمتتأو هذعد بأ الو رابتناالبهتداراتحت نوك اىأ
 شك اغرتسه « واىابناكنو نابد ث الا ىء ةيرشلا باس تاياللاملا
 امئمالمتراشو(داىاوناكو)اءورراس(دشنإب) بارغلا (لاغ) يواكاناشن
 ىلاعجار ريمة نيشلا نان حورلا بارث(رشك اخ) ىلا م(رب)دوجوم( ته اارتاهتاغتسو
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 كنف

 ار ثراب قلزكم د ارثأ اشارت ىلعر هظياكفهدوحومنا طل لامتالسع ح ورلا بأي امئافسو حورلاراث ةوح ورلا(ىنخملا)هتر دف أ ىلاهتهمدق(يوا ىاب) ةمالع(تاشن) ورلا

 أرط_كلاىو حورلا ىلا امجارلالارطشلا قوأ ظنلنوكيف هددببع ف انملاجراوأرهظت
 8 : انارتراسنانالا

 ادوجو ةروصلا لهال لوت"ابلو الا ناطلسنأكق يملا نا طلسلا ىلا فاثلا
 مم ل تراصاهتالخأو اهفاسوأو ىناوبحلاحورلاو“انفلا ةسنسمقلو
 مدنق (شباب) بارت (الاغ) يتاشك كد رسجاىوسشات « نآشننياكارب وت سبا 3 ىوتث ةدوجوم هداراو تر دقىأ قرثملا ناطانلا دق الص دجلارهوج وزلا
 1 جان) اننا نوكنىتح(ىوشانإ ةمالعلاهذه(ناشننبا)لجال(ىابب) وك (وش)ناطل لا
 مدق ارث نك ةمالعلاءذ نه لحال( ىندملا) ةبقرل نب :اس(ناشك ندرك ) سأرجان (رس
 (هنينث)مياةردوبصتنن الا سأر جاتو ردق ىلاءنوكتلو ةمالعلا«ذهكيفرهظنل ناطل لا
 أرنا قلخ هنوكسبسو لماكل ناسنالا ناتريستعا اذاو ةدارالاوةردشلابمانرسفو ىأب لاف.
 قذفت حورلا باروع لوغت رابملا مدقةزاج هلك تادو.نوملا
 :ىفىذلا لماكللا نادنالا

 لأ تاوتعو ةنسأل-«ا
 لماقلا دبعلاوهو

 ىاإب ىوت تاداء-باوزوغتل الك اوعقسا ىأ انلشمرشالا .اناواسودميرشإأ ِ_ لستتي رشو
 ىلإ من(اسرءاهتدأ (ىا) مدزمشاردرك تروسدصت و دزبارتررسال اد

 (هأر تروس )لوعة ادأ (ان) رين كا هانعمفلأ اه دعب ف هساللا نيسلااو ةسا رملا ءالا
 ةيرش ىلا ترظن أ ةرو لا كفي رطتنب رمش سانلا نسزيثك ا (ىنملا) لصف (درك )بن اغ رك ذءدرغم ضام لعن برش ةلمهملا لا لا نوكسو ة ملا ىازلا عيط(دز ب رطلاو ةروسلا
 هنيدح ىف ىلا هثلا لاق برلا ىلع هنن برمغىنعملا فو ةرو علا دضقر هلا ىفا ذه لعف نمو ةب رشيلاة ف / اولعتإلو مهتةيقح نءاوصعمت لو رافكلاك ءابلوالاو *اينثالا

 قمرللا انيلئاقلا اين هلا موزابلا باج أمثذب رانحلابىفزرا د ققايلو ف اهأ نم ىمدقللا |! :
 بلا عمجوزلا هداه يمالارختا(عملا) تساهم | | ندبابناجن امه هت ءانبارخأ ف ىج لاقق ةمزالةبتللالسرملاو



 لس ندنلل سن ريغح ورث !نوك ع ملوةي هناك .ةملش تدب حورلا نوكتل هو ىلفس فيك
 أرخت؟لاثمو ةمزالة ينحل! العو لح لا م نوكيف يكف ةسائا اوقلءتلا نمرا دنملا اذه
 (مثج رو هلم (بان)  تذج ىفوخ ةر طق د ل دروت «تغج تسوبإ .مثحرو:باا» ىوتشم
 / ىف ىبراغلا امل ارسكب وة .سسر افلا محلا عب زو وفود و( سه عم )0 كارو

 (لديؤ) ودرحةريرعلا مهلجأ مضن (تخغ)نيعل لخا ديف ىذلا نورللا انها ءانعمو لا

 || توك عمدراقمو رستسكأج زم مصتللاعمنيعلارويلعش_ (ىعلا) عة مهمل نوتلا مشو (تقت) : دحر" لاو مدل ةمعملا النا مشن نوح (ىفوخ):رطنف(ةرطقرد) بامان
 ةروصلا ف امونب ةنحالو بلقلا«ادب و -ىف قخم بلقلا اروباذك فيطلرونلاوا ذيك معلا
 #رسزغم نورد هن نوح لعع# رد مغوهدركر دا ىدأشل ىوشم اذك ةماشمالو
 2 أرد مفو)ولكتلا ىهو فا هدرك ]ف (ردلازةب ردضللءيفءايلاو رو رسلا (ىداش)
 8 3 (نوج) ةثرلا ةواكلا نمدارملاوأ دبكسلا ف مغلاو( رك
 :ولكلا ىف رورسلا(ىنملا] سأرلابا(ريسزغم) لخاد(ثورد)
 دي + هو ةروصلا ىف ةيسنج امسؤسب ل هو سارلا بل لخ ادعم مم
 ذوب رفوح سدا دردا-هلمع + نودي بخ ىهاهملعت نيا ىوشم طاشراوجازتما
 | وطعم( نوب «) فيك الب( فيك[ كري ومج ا«غتسا (هبأ .املعتلا ءذه .(اهملعت نبا
 لودعل او( اهم يملا لاح ند ماوغتتمالا اهانه. ةلامالاو عابسمالا ئهو فيكس ىلع
 ملأ (ىنعملا) زجاع(نويز) رهبفيك (ينوج]قاعتلا :!ذه 2 نم ةفزعملايف '(نثنا درد) |
 نع لوفعلا نا ملعاماد_هتليعا ذام متم ةدك الو فيك روك ذا تاقلعتلا» ذه نكن
 لةملا الو دبكسل ف مغلا الو: بلا فرو رسسلااةيفيك الردتالى أ ةزحاع ةيفيكلاو فيكسلا
 رماح ورشا لا اذه نمو 'زساح ور لكلا حوزواعنا زكسمسأرلا با

 ناب. ىوثم ريثياذهىلاو ريم اذهالاردا ن ءلةجأاولكلاح درب
 ةاقالللاو لاضتالا (بيسآ) دك دركبيجرددتس ىردوا اج » درا ٍ
 (ىرذ)لا انعمىبغاملا ةغيسردبسملا ندرك مس رهل افكت غلب (هرك) ردا ردم
 لاقبيحلا ف (بيحرد) ٍبئاغركسح ذمدرذمض ام زعفؤاخأ (دتد) ةدمحولا هيف'ايلا
 قام نع هسحور هلا س دقه يىنكو ىنان الا دوجولا انه «دارأو صيمقلل بز اور ىرهوملا
 لكدلاح ور نمءزإاحورتذخ أو ءزجلاح وريلكلاونرتقالتو تا دنا( ىنمملا)ءاغملا

 لكلاح ور نمو ىملالا ضيفل !ةؤلوللا نمبدارملاو : ابنا لام سأر اهل نوكستل اهلا
 ارارنأ ردع واهم ثذخأ ام تاصنا اذانةمناتالاحورلا زجل حور نموةي دمحم



 كلل

 نس( ببدانازا) حورا(تلب) مرملنم (مرمرسمه) بيرث
 ازأهريدم (بي رف لديصزا) ل ءاح تراص (دئهمام) سدغلاحو رنم لاسنالا

 ىواش لا لاق ةكسسربلا حو ىسهلالا ىلتلاوه ىذلا بلةلا ذدنأ نم ىأ عيبم بنرغلا
 نموهو مال هيلع ىسيع بل ميسملاو ةدئأملا ةروس ف ىد_>اولاو طبسولا بت

 عوسبلا بر هءاضيأ ىسعو برعلا هس رهف اصشمةمربءلاب يسأو قيد صلاك ةف ما !باقتالا
 وهو سوعلا نرخ آلا بونذلا نمر هطامج وةكربلاب حسم هنالمبملا نملّوالا امسهتا

 ءامتلا ن٠ حورلا اذكس دقلاحو رن نما ديس تلج اك( ىندملا]ةرمح دواعي ضاس

 ىي وسم ىأ عم ىمولالا ىىقلاب وه ىذلا باقل اذن أ نمهللاعيور تاج بما قروتلا
 ,ىوتثم ىفاسرررلاقوذا ىلكل ا حورلا نما حورلا لمح ىسيعا ديل اهلمحمبيمانت دنس

 (ىهس)الاذ(نآ) م« تسربت حا مزكىصصاو تسروثل ثخربك ه ىهتستا
 ىرطلاو(تسرتو) سدايلا ىف (ثلشخر)نايبال(مك )ىئتةادأ (هن) ةددوللةرخك ءابلا
 ريدقتلا لوبق ىهو ةحتاملا نم (تحاسمزك ) حورلا ءتللح ىذملاعيسسملا لاذ (عيسمتآ )إ

 .ضرالا حاس أ ىرطلاوسبايلا ىل زعوه ىذه عيسملا لاذ سياو (ىنعملا)العأ (تسيرترب)

 ىولالاحورلاوهوريدقتلا لوب نع لاعوم ىذهاجسملانرجدارملا لب ةح الاب اهفرنعواهردقو
 | سدوطلا ىوننم لوط ىعع ليعف وكيف كم ىسةلالازوتلاب وه ىأجورلار بلقلا ميسم
 ءاقنمع (ىبإ) يتاهجزماحدو د فاب نحر هما تحكم لصاموج ناب نآجز
 ةاذأ عابشاالبننوح نم ةفخع ( وحج كرلا حور نع( نام نايا دك ناك اذا ىأ ةصفلا
 (دوش): دحاولاحورلا هذ هرم نم(ىفاب نيتجزا) ةلماحتراص( تشك لماح)ليلعتلا

 جوزرلا تلمحاملا ذك تاكاذا( ,ىعملا) هلهأ ىأ ل ماس ناكملاو نوكلا(تاهج لمام) رمصي

 ةافنمالاوةرانتمالا ير اجورلا تابت ىأحورلا حور نم فاننا نو رلاىعو زا
 ةدحاولا حورلاءذ_هلشم نم مكملاو مولعل اهنم تدخأ نأب ةطساو الب قيل بوبهحلا نم

 مهو بلق نوكلا ل هال ىهن ضيفلا ةقيفملا هذه نم نول يي ىأ نول مت نوكل!لهأ عممجا
 نمافرغوأر علا نمافشر م سقلم هللا لوسر نم مهاكو «ب (تعب) ىري سوبلا لاق لافأا
 ١ لك لوغب هنأك ف ربالو دع اىذفارطملا ةعد عج ميدلاو صملا ف كرلاو نمدفلا

 هللا ىلس هللا لوشرملءنماو ذخأ وكلا لهأ لب
 زغلاراعما نم _هموأر صل نم ةفرغرا دم
 (ىنعملا) م« ىرشحم ديامناواررشح نإ

 ةقدملا ىفوهوابوثعم املاءوزخآ انوك فر زماكسل !ناانالا اهلحوورلا حور نم:رانتسالاو

 ,«لفيو رخآ ارشح ىروصلار شما ذثاا ريف ئملك ة غيتس روهل لاعو»

 وي
 ٠



 (غممل

 نوكنتن الك ىفلانمالادذ_دقرارتءابىرخ !ةمايق:#.ايغلاو عامجالاوتلاحلا دهن

 توللادعب تيلاثاءبنا ىه. ىرغصااف ىرب سمو ىطسوو ىرخ ثالث تامايقلاو ةسمايقأ

 اهلاراشلاةيويندلاءايح لاب سام اسم ةيلذلاوأةب واسعلاخ زاربلا ددحأ ىف يبطل
 دعب ثعبلا (ىطسولاو) هنمايق تماق د دف تام نمو نوذه ”نونوءاكو تونو نو ثنعناك هلوذم

 ,نموأ ىلاعت وثب (مئاراثا (سد لا ماع فةيبلقلاةابأا لال ىدازالات رم ١

 (ىربكلار) ةداعسلابيهةدارالاتمريةاذهلو سانلا ىف هبىشعار ولا ةاعرمانيبحأفا
 اهلاراشلاعاشملا دنع هو هقابءاغبلا دنع هللا ءانفلا دعبةيقيمااةايطا زجل ث عبرا

 1 ءلا ىهو اهرب: ىف ىريكل نيد خلاف ىربكلا ةقاطلا تماما ذانولاعتهلوغب.

 تلا ةي رانلا
 .أو هدعأردقأ ال رملا !ذهلوذأ تك ناةمايقلاىلا [ندلا) هك مرممأت

 هرب غثاعاطلا ىف تاماضل انا اذوبدارأو 4 ةباالاهدا دعت نالزحاعورساتةءايقلا

 تيان ريش د/ادا مفرح 0 تسع راي ىعمدوخا*نضسنباإلا وثم لاقاذملو
 (62) م( ماد) فيرحلاو ( اهفرح) برايىنعم يف([تسس راي ىنعج) مالكبلا اذه (نضمنبا)]
 نع ةرأبعةروكذملاةمايغلا نا تلعا ذان( ينمي ةولح ةغش(تسببل رشم الك ىأ سفن

 مالكلا اذه ىنعمنا معاناهدادعت او هلاب ءامنيل اوهتلا ىف* اما

 تاماكلا ىأ واحلا ةغشلا سفن هرج نال عارم ذتلاةلزخع براي كلومك هلومنيذملا

قولملا مغلايدارأو يناعملا ام ديصي ناسالا مصقول ا مغلا اذ_هزيفك فورملاو
 ةزعلا برلو

 م كيبل دبعل برلا لول اند ترد (َلَوحَتَوكيِفاَ انعم ديصإ دبعل نان كيباءونعل

 اهاثعم (نوح) يدسرمم براس يشك بوح « دز نوح سد .ريصغت دلك نرحل

 فيك (نوج) قييومم (سو) ريسةتلالعفي (ريسقت دنك) ئشلا لاس نع ماهفتألا
ار رهن شلا(شكيبل) زيان: ادأ ان( هكنود )اك اسنوكي[نزنت)

 لمي (دسيبم) تج

 .|| ىأ٠ ديعبرايلالعو لج برا كيا رسب انك اسقف يكو
 0 3 كيبل لوم ف برا, لاقو هبلادهأا عارشتاذ برد

دما فاين دلا ىف نع ريغ هلا عماجلا ىف هروذبران هلوق نعت كن و
 هللا يضر تاع نعماع 

اي دبعاالاقاذا لوم باعهللاىل-سهتلا لو برلات تاتا
 ثايبل ىلاعتهتالاةبرإب بر

برا لاةاذا د.هلاعاقسا ةيغيكر رقي ةحورهفلا سدقع رش طعت لسى دبع
 اةءاجاو 

 هديت قارن ارسل « ديت قاوت# قيل تسهإط ىرتشم كيبل هوب

 نال اهااىف اردقتال(قاوت:)نايبلل(مك )دحوالوو -1قءاياا(يبل)دوحوم

وقانغلاخ (ىتسعملا) تاأردغت(فاوتنإ |نكبل(ئبل) عمسن(دينش) ب اطغللاهرخآى ءايلاو
 هل

 َِج



 اهتوذ هر دنت نحسصي نأ اهعمسن نأر دفتال تو هااو فرحلا نع ةهزن ليبل ىهليبا
 :أحزاوخلاو# ذءالاو ىوقل اعيجا.انرس هلو ةيدارأو مدقل اىلا سأرلاب
 اطل تح اه ائقن برلا ىلا دبعلا نم تناك كفرا ذام
 أ اداثغمد بعلأ ىلا بزلا نمتناك

 اهيذنلتا |ةغب معن نأ تدرأ ناو اهي ذليو اونو هلاض
 دك ثياكح) ىاسعت هت انراغ نوكتتو دشرت حورلا حمس« ايلوالا

 ةمطقلا ىو دبمرغلا هبهرر ناش طهلا ةباكح ناس ىلا له غبر
 ا |نمع وطنا نمغلا أو تاغللا ضعب فاك ءاملا ف ننألا ورم
 ةعساولا:اثالاو يللا :انعمو هرخ5ىفءايلاءىوج أي وهلا مض(وجإ ةفاحلاو فرطلا اهندارأوثخشلامما (بل) ىلف (ري) يدنمةردهت نراوذرسرب « للطب ىراوددول وج
 طئامحلاءانعمةلمهملالادلارسكب(ىراويد) ىضاملا ةفيسس ندوب نمناكم انعم( دون) رجا او
 سأر يلع (راوبدرسرب) ىلاعل ا ءانعم : تقلا ةمشملا ءابل | مشن (هئلم والءرخآ ىف لاو
 نمل بح اساقه هدارأ ةبد ةادآ دتموهحولؤاقدردلا (دتمدرد) ناشطم («تثنطن املا
 يف نأ طم نحم بح ا س طئامملا سأر ىلكو اع طيح الج ةاس ىلع تاك (ىنعلا) هب ويندلا

 لوصو نم هعنمىذلا «دو-و طئاسىل ع دعا لا ةيشيقطلا ابل ابا اط هيلع سأ

 (راوبدتا) املا نم(بآكرا) باسل تيِلاق هتشدلا لا عحار ريسعغنيشلا (شعئامر

 مظعأ اولاقك طئاملا لاذءاملا نم ناشطعلا لاذ عئام ناكو(ىنعملا)" أ (يعا) لش (وج) نشتلا ىاعج ار رسمت( املا لجأ سابك ذ
 انزع ناي ناكناشطعلا كلاذعاملا لجأ نمو
 بالنإب هه باردىتخوا تخادب'ن ان ى
 (ىتشحت) ناشطعلا لاذ( وا) ىر(تحخادنا]) .(

 .ا)ءاملا ف (بارد) 2,
 )دال انعم تاشطعلاىلا

 ت كال اغتش املا



 انشر

 ارسياك ى أ ذيدنلا ل ثم هل«امملا لاذ توص هركساذيذفاولملا بوبحلا باطما (ىنعلا
 قافسزا»ب ىمن ناطعل ا كاذركسأ ذيتلاك ءاسا!توصاذك هو دعم باطخن

 ىلتملا ًالاذ (نقممزآ) ينك تثخاجن ازلدلاتثخ تشك ٠ نك منآ ب( كئاب

 عيلاقو( نك تش ) تقولاو لح لا لاذ (اجغ 1 )نيالا اراد تشخ) راس( تدك )

 نمنالا علاق نهمملا كلاذمسأ 0

 ( ذيبثلا

 اي ءاملالاق(ىنعملا] ىلاهانعم نوشل | تفذح «ارلايمملا اتاصتااملا
 :نب زانم ه ته داودا يمان [تفك هنشنؤ) ىوتنم نمللا افذهبرخ
 . )أ (نمإ ماب ءانسم ءادسنلل رخآكىف فلالا ان[ --
 «أمأم تطيل لات (ىعملا)ادب(تسد)ثلسمأ ال(عراد)

 ىونثم براي ناايْاَمَلوْم لثغرفأ الىأ اديلمأالنمللا ىير
 ثوسعانمسا قوالاةدئاغلا (ىعللا]_ييبآ رزوجل ارك: مدوب رك « بالنا |
 اذكمتو عاصم لهب ,باررلا مناع طالع نوكي تو ملاكا ذناه *املا

 براي براي م-هلوقب مسمع ضن تاب تومرفماكأنَو عاكس نوش مها لس قاشعلا
 فوك هابتوصلا فسرع رشم ىديعا للا كوخ. مما ىلاعت برا ةناجاراث آي نورئأش و
 أى ديزني راردرم « دسشل بفاس كنا ناك ىونث» لوغيو ةايحىلطعي

 ,ن) نبل امدرم) راس(دش) رش( نوح لالا عجارريعش (دا) يذل مش
 ارخآ اهبتونأي ةسمحتملا ناكل ارسكيك (كدنز) توسلا اه نم ءانعمنباز هريدقت

 (دشريوغ)ايحلا لوغتاهعمتبكراذان ىلا اهانعمهدنزو ردصا اب لماسحلا ديغت ةملكلا

 ذه نم نييلل مالسلا هيلع ليفارس توصل ثمءاملاتوس(ىنعملا) بالةناو لت

 خاب «رابيانا هرشللاب وجال ىوتم ةايا لال بكا ضال وع نابل
 ابنلاومركلا قلي (وزادباىغا)درتلاهةغب () مرت نيدنحو زادبادج

 بويحم اوةروسلا ةيم علا فاكلا قو نونل رس صحم( رثكذ )ذب ريما مك ىندم(نيدنج)
 اروصلاو شفتلا مارا دقم هثمتابنلا قلي دءرلاتوهكعس رئاىأر اجلا مانأءاوأ (ىنلا)

 مايا سيدردبو>ايو» ىونثم راصثالانب توب اعسلار طع نر هبال ةنوغرلا ةئ لا

 ا



 ىلع ص الا ارب شكو أر يقذملا ىلع اكن لا وأ (ىنلا] يتاح مابي سوبحر وحاب «تلك زا
 ..طمعت امان دبعا. كسل ىلا: هلو, برا. لث اقلل برلاةناياراث نما دهلك سوبحلا
 / وج نهدف © قوس .دسرعم ب نيا ناك دون نر جدو ال ىع يك دامءاطعاك
 توصل ادناه ءانعم ةراشامساناونايبلل كت .ةيكرم (تاكدوب] هيدشن ءادأ كوح نا
 فرطل لصي نمحْلا سة لمن اثطعلل تو ملا ملاذتان(ىنملا] مال( نهد ى) زصن(دسرمم)
 لرش سو هيلع هللا ىلسريخأ اذه نعو مخالم لد« 1ع هللا ىلس طصحلا دمع انئرط مولا ديس
 رد ىصاهاتاك « دوب لس مدن ىوووح ايل كون نملا لبق نم نجرلا سفن دسجألا ذا
 توصءيلءنوكي وأ (ىعاا) لصي» .(دسربم) نركيم انعمانه (دوب) «دسرب,تعافش
 دحأ قم الوتح ىماعلل لست ةعافشلا ف ةغارلا كانو و هيلعهتلا لصد أ ةكاركءاملا
 ةغيمضلا ةذيلا بوقعنات دم 1 يفي بوعي نار دز« قبال بوح ب مويىربوحأن ظل ىوشم ءاسملا نمراتلا ف

 نزاك اهردت (نزك) ةدحوالميطلبلا(يشخ) بغ (ركص) هنيعم ءانكو- ماكر « نرك ىدجرههركبد وو ىرثم, لاذ قدح انيلع داو يسن دول تيوص اور ىلا هلا لوةنأو بال طللا
 ىرخأ ةدئافو (ىتعملا) فرط(يو )أ (م1).اهعلخا مس طنا ا اًدص نم ىأ
 ةرثك قرح ىذلا بعمل ءاملا تامر فرط أ 65: نه نماسوعلقا ة-2بأ لك ىعو
 نما لقاعاب ىلاءلاطتاملانب للا ناس ةننمتاف (ىنلا) تهت قانا تسا» دانا راويدت شخ كرك 9 ىونثم اةقلاغةايح ءامودو ادبأ مطتلالو
 07 .هةدئاف ف عرش ازعش نوكم شرع

 (ىنملا) نوكيءانعم (هرشيم) «دوشيم ىف هواي ددا
 لأ لكي

 5 .11ء1ةردبرتىسهن "اال الخالاوةير أ فاصوأ بلع

 ةي رشا ءاصرأ هنعتلالازأ دوع-لاب هر ىلا بانأ :صوص سمو ريشا فاسوالا
 لوح ونأوهو ىلساذا اديعىه ىذلا حف قلعلاةروسف ىلا عت هتلالات ةين

 هليدرعللاةرثكم كيلع سر ءءاعمتا ىل هللا لوسرر لة هنأ هنع هللا ىضر
 دعس ىع لوب اذهلوةئيطخ !مبْكنعظحو ةجردا ةرالا: دعس ل

 ىوشم لاقت نايبلا ُم
 .اةباعداعأو هرس هللا سّدق لوةيهنأك (هيبت) لسوذلاجالء نوكت طئاهلاةلارئاو ايرقنوكي طأ

 طئاطلااذ_هنالرتلسر قل ةيلكس#لاب طئاملا اذه لقاذأ يت يئاذلا تايلقلا

 :ىور نيل الج سونا ب هلم( برتقاو دجسماو) ةالصلا الري دنشب (معطتال)

 أس يس



 :لا]
 ىلا امبت

 ذو -هعالاو برة اود صعاو برغل بجو « نأ بزاللا نمال ل عاذ تفونانهتعاطن (برتثاو)
 ىونث.لوش اذهلو برغلا بحومنوكنالع وشملا ةيئالبو ةموقرملاتائبالعل قالب دولا

 نيدايإك )هح() عت وترسم ه تدارك كعياوجتا“ 69
 ةلتما اذاس أرئابفرئاهنانةيقرلا ءاتعمنوركل !(تدندرك) يلاعلاطئا اذنه( ىاعراوبد

 اذهنامادام (ىنعملا]ةيرشبلا فاسوالا نعاهولهد ىنئةرسدثلا سد هناكبحتلاو رمكساب
 ةعنام ىسهف :دووم ةثيدرلا قالخالاو بحتااوريكل اكلنا ذا دام ىأ ةبقرلا ىلاع طئاطلا
 برق مه سيلوتا !عاوبأ ,ءاريثك ىرنا ذهلو ضع نآس أرلا| ذل

 باردرك تاوس دوسي ىو انةتلم اف ةئيدرلاةيرشنلا قالخالاةلازاا دعم أوان
 ةبسنللهينءايلا(ىكامإدثع ا مدارأو ىلءءاثعم ( رب) « تاج اخنتيزم اننا فتاح
 هناك ى ارتلا دوحولا اذه نم ص الااو ءاضلا ثول ذو ايما «ام دنع دوصسأ ا نكمم ال( ىتعملا)
 | ةيئاسمنلاو ةينامسملا فاسوالا نء املا لسضٍرإمبأ أذ ادام رسب ال ىسولالا لاسولا لوي

 اوأ كرهاهريدفت(و كر ه) م ردمو تشن دك رتزتدالز « زمن ثوكر هراوبدرسسرب الاكع
 كرو ىل_« لمع هأ: ءليضغنلا لعفلة ادار( دوز) يطع ىأ(رت )ناك ن م لك ءايلوم
 أوهف ةايحلا هامل سطعا طئاحلا سأر يلع نآكن ملك (ىعملا)ع خو عامي (دنك ىيرب) لعملا
 « امل وشاو شاطما ندبلا طئاسنىل ناكن م لك لومي «اكردملاو نبالاعاتنو علمي لمت أ
 «كرهي ىم تادهاجلاوتاعاطلل قوالاو قوبلايةيرشل اهفاسي أتانا علقو وف

 | لو (ينلا) ريبكلاانهءانعم(تفز) < بايعزادنك رت تفزخواكراوبآ كن ابردويرت
 كنابزوا ف ىم هنانبلربك او ملغءأ باهلعا نم مامي و ءلضو وذ: الحا *ام توصل ق عا تاكنم

 : 5 ءافصااو قرذلاانههب دارأور هك اوهو ىفذرو
 ..راذاءاملاتوسماللاو ءابلا مش قلب ومب ارأ (قلب) تو (كناب) ريغ انعم
 قوذلابًول؛ءاملا توص نم ةابحلاءامنو اك نم لكك ىأو «ذ(ىنعملا ارجع
 ىنعلا ىلا هسماخكلبيلرثأ ىف قرت او تاعاطااب هدوجو ىنةأو ىو ا بحت ن مصاخ أ
 تأباكل اس دربخ أ اذا لؤي هناككءتمره اظن اوهو قلب ريغع املا توص نم عم الوبئجالاو



 5 .ومرهاطالاعومنالىثجالاو هبهركسنم بارشلا قرغتسساىالاكا
 درازك تلاد خقفمو سيماباوا 2 ارا دنس ى ا » ىوتم ىونعما قولا نم ض يفت: الو
 ةندغتلا مالا( شيب مازال عك” (انا) اذبحاب .(ئلتخا) مشي خءأوا

 ةداعسلا ذبح (ىعلا هضرتودسفننيد(شي وخماو)بىتؤي( ةرازك )متي
 ماا دارها و ىرشروصقالب برتدابم ىَذأ ىأ هضرف ىذأو أوه هاب
 ةيكرم( شك ايلا كنف (مااتادغنا) عدو توقد طروذو تج

 | ىتلامابالا كتف (ىنعلا) نوكي (دو) هضرخى تأ ىذا عمجا
 هنال اهفدسيلع بحوام ىتويمأ هىئاللات ءاضعأ ةؤفو بلق

 1 ةرطو رجح نيتاسنلاو قثادملا رم بابشلاٌ لاذو (ىنلا) رامودك اوفمانعم( ريو ران( اسر ةةيدم- لش[ غاب ومصه) ةيردصلل هيفءابلا(اوج)لاذو (تاو) ورا يردفقاسرب م زرت عاوص ناوجلدإ» ىم ركب كن ةرسبال
 تاماطلاراهتأبنأب يأ :ةريثكر ابو هك اوف عنمالوذوصفالا راصم الك اب_ثلا أت
 216م2 فكم نالع وي دلاكو ماع اطر ايجتإ رافت لوي ونوماراغنولهصق تادابعلا»
 (زيس) يرام (ناور) بعأ (ىاهمشجت] هرددركسربسو نآورتوجو توق
 ذيب ىأ(تادب) ىفاسنالادو>ولا ضرأ :(ننيمي) لعجتو رعغت (ديركسعيم) رظخأ
 بيس هدوحو ضرأ باكل درو ةدوحوم ار دقلاو .ةوهشلاودوملا يعأب(ىهلا)ايرجلا

 لج » ىونم بارليا ىلع فريث ءهدبتوب در حومرك_ دام لك يل فالي ةيودالاو نيجاملا. طوب صرف طيلققل او رراوهلا نع مضر هرساانعلا لدنعم ىاةرمحل دع را 4تضرع فرم دهب طيف لب دنعم هكر أرك لع خفسر وعم تيم بابشلا نامز( ىلا زما البى أ دنب وو هريدت (دمبو) «رخ ؟ءانب طلمشو اكومو طبلخخالب(طيدنت ىإ ىلاع 0
 ساويأ عيشلا انكزهبهلاك طويرملا دب ةلاك جيشلاىأ كفنعؤ فبل سرح اط ريو ةخومشلا مايأ لصتتللبق ىعما) يتسم نملرص هدم بن درك هديب دكرمألا نأ
 : وملاك هلم ىف فيلكو هىذما بي كل اره زعلا لوح طيرينأ لبق ثاعاطلاب
 «نملعج مف ضم يقل ىذلاره ىلاعتثلا لاق



 : مالا متين اميعضالسرتسماءارتو اه لم ناك اذا دبل |بارت (ىنعلا)
 باورو زيبا ظىوتم ةقابللا مدع ةلموةغئالةعاط رضا ةورسيإلاك الأ
 ءامدنم طقنت اغلا جشلا نإ يت عيت ايبا 0
 فص عزت خراطعب لسبب ري هني ىلاغلا عشا عفتتبالو ةوهشلا“اوةوقلا
 شبا ارهشح .٠ هدم اريزمدل ا'نوحناررباإل ىونثم لوس ونافلا
 تنأ بن ذالك ا نينار (ارمش تأ دايز ) نا, لكشيأ بن لوم دورك بلا عيفيولا نانمدولاب !) هسيبشن ادأ(نوج) بج ام اوهوربا 0
 اوجورجتنزاول ىوتمامرظن. النأ داك ينح نيتركعماترأ بولمبلا أ هيفيعلو السا
 دج بشااوهوراهوس] نو يفق مما .(ج) ةلمولاءانإع ل ههحر(ور)ةخونمشلا نم (عيشن 4 رك زاغادو مط نان هنقر م رامتوستشو

 ههحوزاس ةخومجلا نمو ىعللا) نسا وهونا دعم( ا
 زو زل ىوثمةذالا مدع ىأراكلا نمتبهذ هانم .انسا .رمفطو بضاارهظأ؟ ,
 نمره ةميلارا مش (زور) رامز هترز نار ترا يل زاير
 لادفارسكن( زارد)و ب رطلار تلعب رشا (ةلتا)تيلادملا( (هشال)تبقولا مدع 1
 | نم(زاسز)بهذزمسلا (هتارزمج]بارخإ 0 ركل ل40 لزب وطلاةةمهلا
 تيما كح قوه ىذلاد_ىلار نول لبا برق ىأ ٍلقو ريش نمرمعل ارا (ىمللا) ذزولا
 ىلربدتل الفن مل معلا بهذو بارخ لمعلا ليوط قيرطااو لامعت الا يم جيعأ
 ىونلم لوصحم لسحتال مسوملا اذتكلشع ارادنلا برغوةقف»اضءالإ سبا
 لوزجلا انعم يبهمج(ىاونيب) حو دط72 قرح اهعإ»

 3 ك0
 لهفلا كاذوثمكحا فلج عيبملا لغفلا( (ىنعملا)ثصقنو تيحم مد !لعفأ
 نامزولاوهلق نكي ءابشم ايل ةئيسلاهتالخأ لزت /ناكأ ا اا
 دي أو ةباكملاهذعللا ننل اروي 0 ,لئاعلان نكفريف هتخوصش

 نيراهثدومرجتباكو_لرقب حر



 اهنفل

 هيفنبلا (ىصغت) «نراغوادتاهرنأ به رذو رطب وغ تترد يمض ناوممخ إو
 اوهومار فشخ (هر)طسو ل (تايمرد) فيطل همالك (نطنشوخ) ن شخ (تشرد) ةدحولا

 تراص(ىعملا) ىرطل !لو كارت نعمت (ن 1خ)صطتلا لاذ(وا) عرز(دناشن) قي رطلا ||"

 | فيطا ه مالك وه صخت ةب ام ف ج.لا لعفلا بح اصلواذج

 ب رطاا طسو فعرز «ررما 2
 صاعثلا الاذولا بحار يصضتشلا (شئاراذكءر) مدنكسعنارنبا نايشدتلكب
 مت نوكنو ريثكلااهائعمةس رعلاءابلاعتش (س) لعافلاةادأ انهرك (ركستمالم)

 (رنكنإا(امنيا) لا ءانعمت رمل «ابلارسكب(نب) هولك شدتتتك] ةيمهل الا
 ةداعا لهو عاش لف اذهل ملا اريثك هلاولاةو نب رطا !ىفنورأملا صضحلا اذ مال( ىنعملا] ماغي

 عملاق فيس تقؤلاث أ لعنرلو بوننو لعفن لوغت قوذلل ةءلاط متري ةرتغسرامتالا سنلا
 بل ا|هلعق ف صرستكس اناهءالىل اهتهتيلوصولا ( رعت ةنثخ اهقاوب نل نسخ اسم هالك

 نورفانيراخ نا ىدره فى وشم لعفتْ ثهيعلتااهااولاةو وي راطلا

 انهمدارأ (نيراخ)ة دوا هيفءايلا (ىد) يدجنوخ رينا مز زا واخ ىأب ه ىدش

 لوشلا لا ذر س من لك ىف(ىندملا) نيتك نال! ةياكمل«ايلا(ىدشوتلارصغ
 ىديردينلخ ىاهم احلئ م ةيما 0 لبر أ ثراسارمشلا 2 آوشب 0 ادئازرام

 ءايلا(يديرد) ساتلابابت (قلخ ياهماحر يهبازرازوتختاشب و ردىاب « راخز
 ءايلاو سضتلاو قرم اوهرسخهردهم(ىدت) لوشلا نم ( راخز) ىضألا ةياكدمل
 رضا زلجا بام“ الا نمو (ىنعملا) بيلا عمماكتلا ( رازراز) ىغاملاةباكمل
 دا اصنو ىونثم نوكساواالوشلا قب رشم دسم ءارغشلا لح راو

 ءانعمرمأ ل سعف(نكم) .ليلعا ةادأ (كوج) ي نمشيز ورقي كرأ تفك » نكي |
 ءايلاو راها مدازور(شيزور) اهعلأ (مكر) ممئامانمسوي سناك (ىرآ) ملا
 قرار لالا ايلا هيلا .” ىهو نيزاخ ىلا عيجارريمش نيل او: دحوال

 املس تنأو اهرشتونمأيالسانلا نان ود ةرصخ مل ذه لقادلاومادقالاب

 لوبق «تيفواسهملق أ مايالا نمامويانأ معئ مك الل ص خلا لاذ لاقةنا_-طوءدي نم رمانلا ل نم.
 مفوسملاونوفو لا له فب ىلا ثب دمللا .محاصلةغ دخ ىلا مدع عض هنأ سفنلا
 مرارا تخرددتو ذادهدءوادرفرا درو د9٠ ىوتم لوقياذسهاو ةيوتاارخؤم

 دمع ىذلا مويلاوهوادغاسه انعم (ادرف) :نامزلا ىهةدم اوت دحزلل ابلا
 اهمافأادضرا دم دمي انامز صضشلا لاذ (ىنعلا)

 دأ

 ,ىوتااينبىأ (دانك#) كموبإأ'



 (سباوإ ارك (طيك) ىل (رد)لاعنو»خجاهانعمرمأ ل صف ىهوق ان
 درغمرضاح ىن ةيسراقلا ىازلا نركسرفمجملانيغلاو ملا تفي ( زسغم) فلخاماتمم

 رفحزلاودوعملاو عتصتلاو ضعي قوف «ضعب يملا ردم نديرع نم رك ذه
 نءومادقلاعتءدعو فل ىأجزعأءدعو نما صخشلا الاذإل املا لاتانوب

 نالا نع دعفتو م عئص:ةوةيذاكلا ديعاوملاثكتن أب رخأتت
 ب معاي ماي تنك ىوتشم اباثالا ىلء نملامدسع اذ

 مك املل ؛لوشلاةرصمع راز_صخشلا لاق (ينعلا) مانندلط امال

 خوتالىأ ل ملاءالولمك لافو مك الا هاما فادغاهءلنأ مودلا اهعلغ أ ملاذا

 مزج ق5 ىزوررعك د كادي ركب رك هاو ىوثم
 ذاملاةباكساسىم (ىنوكىع) نابل ةثالثلا عضاولا ىف ةسس رعلا ف كلا رسكب (ك)

 1)تنأسآلا لوقت ءانمم باطغلا رخ ىف ءايلاو لاسلل ترص عراضأ ىلع
 ١ىم لعنتالثنأو رام نقايروبلك ىذا اذهرمااهعلتاادغإ

 3 1) يكب ةرغم لعاف مسا (هدنتك 9 ١

 دادر ةهمذلاى ال الا نع هينكملا كوشلارصشوهو نراغ
 نانتئادعمق بي ومد 1نبامرهي مالا هرلع لاقلاق اهئ ها ىغر كلام نب سنأ عريسا

 هبيلقى نال هلا كس تو مدان ارم كيءانهمىو انلاهحر اشراةلمالا لوطو صرحلا

 تاوو2 ىلع ل بج رملانالا همادربكي امناولئبالا لوطو رمعإاو لانملاو «1.ا ىلء صرحا
 تومردى ب راخإل ىوم قبب واراطضموازجاءاض قداوعل ءدسعاولا ىأعلاغاا كاذو

 (ىكرا وللا ءنهمعنلاءابقل عي (تسانرو] ع2 -ةردو قرير »5ر62
 7 ,درلا قالخالا علق ٌرمخأتىف ةرامثالا سغثلا بحاسدارأ كولا علاق

 ار فعضلا فو( ماكر دو)ةرد هلل ءابلا (ىرييرد) كلذ ىلءةردغلا ملهي

 يم تاسفتلاوفمضلا وكلا يفاوءلئدبمولعلاو قون ىلا دوعصلاو ةردلا قالو كلارصم

 لوشلاةر جم( علا يرئالشخو راز ز ورره نك راخم ربو زبسمدرهز ور رهن براخإل
 ىونثم ىسيلاو فعضا[د ب دزا ىف موي لك اهعلق دير مودي رسطو ةريضخم غن لكو ميلك

 !ءادارتوابأ كاوهن اولا( رتناو>)

) 





 نهنتا

 باذيعتنأ ريال تئابرذالثلت ائبست ام ارج نع لفاغتنأ لمت الناغالريغ مه نيذلا ساثلا
 ا زب هنادرمو ريكري ربت 8 ىوتم بناجالاو» 2

 | لعف (ب) لاجرلا لستم( هنادرصو) دسار سأقلا مسا ةيبرعلاب( ربت
 بابلاهياار شما( نبا]هب+بشملارخآى طن هيدشن ءادأ لوم ءون) برشا هانه»
 لاج رلا لبو اس لمار أ(ىسعلا) لقا .رمأ لهذ( نكم) ريمخ ةدل خباب( ريجخر د )
 ٍبابىأ ا ذهرب يخ باب علقأهثع هللا ىشر عك نك اا لاءفالا ىأ نيرامطاب برشا
 الم نوكلوت د.إ !لاصماو ةنسحلاق الخالاب ةعمذفا قالخالا لّدب لوم لك تاثيسلا
 نيكي انف ىو .ةيالولابالا نوكيألهناوريسيخ باءلدعلفو ىلعان ديسرك ذاّدحا ص دينا!
 ىأ دروب لولا ل_سوأو أ (ىتسعلا) كار دابروران نك لسو ٠ ارراخنباوك لو
 ةيمالاتافملا كنمهتئارابشل ترب رث هو هرانبد ثرلاوهو بوبح روز هوأوأ درو همعطأ
 لسو» ازراند## وارومث » ىرتم رانلا يدنا كيلع اهكز راسي ليف نورغت بلا
 لولا اراد شرلا دارأر بوبحلا ىلا جار وا) هارتراخ دسك شلكوا
 كتالخأ كوشه لزاو دوجول هراونأود ثرملا قالخاب«ىح لوفي ةاكهر اونأ نم ةضافتتسالا
 كلذةلموا درر كاكوش لع لسر واهتم ىأالرا هروب يح( ىعلا] ةيئاططلا
 قالا مضد ( نشك )6 تنك نوف سك تنك هت مؤمواخزو لاو ىم
 انءافملا نك نموم دثرملاو م ١ ه«دارأو لتغلا ىعمب ردصم
 |(ىنملا) ريب زددركر كه 3 نموعول © درادوصرم ىناعص 9 ىونشم نموا مودم
 ءانعمهمالنالةع رضتم وتخيل فما مالكن م مسر بلع هللا ىلءلوسرلا لاذ
 لاقل اديشن بوعي نم ةيلحلا ىف يعنىنالو ريبكذا ىلاربطال في رشلا ثيدحلاو عّرمشتلا
 |ىبما الر وأهل أ دقق نمومايزج ةمايقلا موب مولر انلا لوغت لو هيلعهللا ىل.مهلا وضرر
 بيملافط أ ىذلا نمؤلارونتاكل هفت :قىنالبملارداغلا دبع مشل!( ديشس لاق
 أرونل !اذ_ ئطبلذ ىسعتو عام أ نم نيب نم هريس ىذا ايندلا ىف بص ىذأاالائ ءانل قزانلا
 سلس عرسشمت ,اند لنمو كلذ نم لب لحا ءوىلوال كل تةفاومو كريس دمضأو ,ىولبل ابيه

 تروق نيه « 0 ىرتث لوقي ورانلا لوةررشب هرسهنلا
 اهنا سالف راكبا لع (شديوك)_قدوراروراز وس
 | ىران ةرارخو ةرا م ( مران وسإ نايبال (هكم) مضاء انعم*اهل اسكت : >) ةلهلار
 نمور انف لوقت( تسعملا) بنا ةرك دسم هر فم ضام لذ فلخ (دورإلوعفلا اذأ (ان)
 ةرارحوةرارم فطخ ؛لروبتاف مساو ىءوىتم باهالاب تاوع ريما نيدلاناطل ساب
 دازه تدنمؤمرإ 201 انالرم .ةريض> كل لوقيفاذسه تاع اذان ىرات



 ((ة30)

 ارهاظلالسمان(ىنعلل)“ !"انةلزغم ةيسرافلااءابلا تشب( سن )ب تنكعالدش قد دش
 دس 'اعفد نال وملار وراتلا هلال ع ىف بسلا نا ف

 نونزناك ٠ لدعزو رد دارو دضران ل وتم ناعمتح النادضلا ىوفنل
 نم( ىهفز) رانلاديلار ثلاونهكدري دمت (ناك] لدوكي (دشا) يلضن
 نالروثلا دضرانلا نوكت ةمايشلا مويوهو ل دعلا موب(ثعل1) ترم هو تعلخ(

 ىفا رلأ لض هلام لصحرونلا!ذهو ىسوأ الار همل !نم ترهطو تعلذ ةمايعلا مويىفراتلا كلت
 ارك قو ىرششم تايلاعلا تانمل رسولا لاح اروظنر وثلاو لال _طلارسهظرانلا تناكتف
 ةيمجلا فاكنلامش(راك )4 راك شن ؟لدر,تحربآ ع رابرث ف دون هاو ىنمه
 ايبنانةمعذلا تافصلا ءلئء مويل اعفداف نع هراثلارشوفدديرت تنك ن (ىنعملا) هلاوح ءانعم
 سانل ااهدوقو)مي رقلا ةروس ف فات هوقرع : قلى ربكلاانيدلا معغ لات يع ارا يع
 تافسلا اهدوقودوجولا ىف دسسملاو ربكسلاو ضغبلا نمل ه:ثملارانلا ى عب. ةرامخاو
 اهدوتو) انديسدا وهاك ىق[ءآلا فو سفنالا ىفاذه.بلاقلا ةيندهلاىوملاو ةيسفتلا
 رانك الرك ذامب دقن ةرارملا ةطرغم اهنا ىنسه» مهمانساك ( .انخعاوإ رافكتلا (سانلا
 ةديسقتلا تاغصلا موب اكنع مفداهادغْلنع امترارح ع فيي درأ نان وتو بطملايدعتتاينالا
 نوك جل نالخالاب ةيسفنل اول الا لئالبتب مويلا ملم ةمحرلا ءاملحاو
 كرب اناةمشحإل ىراثم الا ناهريوءاملو الا ن اطلس كل لو ةحرلا هام عمبتم
 أوهةمحرلا منيع لاد(ىنملا) نيع (ٌةمشج) ب تسنيم لاب . مع
 باطلا نبر م نع ىوونلاءاو ر ىذلا تيدا قتلا اَنْ [ىرىه:ايحلاهامو نمؤملا
 ديدش لجراتيلع علطذا موي تاذ لو هيلع هللا ىلس هنا لوسير دنع نخاضيب لاق نعمتلا ىشرأ
 "ئنلا ىلا لج ىتسدح أ انممفرعبالو رغدلارثأ هياع ىريال رعشلاداو سديدش بايثلا ضاسإ
 نه ىف ريدا دمت اب لاقوهذاقن لم هيفكعشو و هتبكر ىلا هتبكردنسأف سو هيلع للا فش
 لوسرا دم ناو هاالا 4 ١النآ دب "!مالسالا ملسو هيلم هللا ىلسهللا لوسر للاغف مالبسالا
 تقدس لااتفالردسميلا تعطتسا 1 عضو ناضمر خوصنو ةاكرلا قو ةالصلا متو هللا
 4دنوميتكو هتك المو ههاب نموت نأ لاقنامالا نءىنربخ [لاقدتدسب رهان ءانبهف
 هللا دعت نأ لاق تا الا نع ىفرم عنان لاق ىلاعئ هللا نم ه”رشو هريخردفلاب ورخآلا موملاو

 ةايملا ام عبئم نمل ناكف هلوطب ثيد حلا تقدس لان الاربع
 ىلا هيل ءنأك امو هوة .اهملاو ةنسلا ل هأ هيلع ثعقتجا ىذه هنم ميسا ادامتعالاررهظا
 هللا تن ىلا حلاو تاشمروو ناو الهلا لعتو هباصصأو ل وهياع للاى
 هدب رش ىلع هنو ر تبلت لاسمعالا» ذب صالخخالل ىلا عن هللا هئفو ناذ عاطتساٍن امارحلا

 ناكبسن

 1ثيدحلا!ده ونعم ن*
 .نكمال



 ا(ةنفل

 مقتل ٠ و نوكأ. وةعمابارش الال_تاهسم بر ايحتءام ناكل
 ةترافد_ثرملاو حلا نمل فنف ذك هالا ناك اذا (ىعملا)ءازملاانةلزخ# (سدإ) جرحا ارائشا !ناونك تاز « وزاون سفن تنازب رك سيل ىوش# لومياذسهلوىوهلاو
 رهزلاو نيءا!ىههلامع اي«سواسخو رحل اورمنااو نيغلاءامدسشررملاو عش او ران نم ل
 «دوشيمتاري نك تاز شن ؟بازإلل ىو. رهبلاءام الالاف ع ضيم رهااو
 ءاملانم(بآزا) دشرتسملا .انف ىا شا شن كلك اهرب دقت( شن ) :ناندوكت (دوشيم تانيرك ) بمسلا لاذ نم (نازإرانلاعشن1)'املانم (بان) يدوتبم ناري وبآزا
 اهتارحاثال ءالا نمراثلار مت بسلا اذهنم (ىنسعلا) ايارخ ىوكست (دوش:«ناريو)
 اريسعش (وا) باطخةادآ (ون) تستر روواركسو جيس س١ كا 3 سحول ىوتشم لاقت قرانلاتيباا فهدا رم ةمكح نيب ع رمش « تمر فش اهئ راحو

 تافسنمىأرانلا نم لركفو اس> (ىنسملا) نسحو علم( ٍ
 نان ىسها الا برغلل بدس ة ايل ١ك ف يطل ر ومر كسصفو عيْسلا سحو را

 شت ةبوجو ارو با ف ىوشم لوميا دسهلو اها نطأ ةرامإلا لفن تاغ
 جتا جاد دمض(دا) وتزود هدر 0
 قي (دبارب شت زا لح لح )امل |معرتؤيح(دلكحسإ) رانلا ىلع (شن

 ىلا هللادارأر ىومل ار انوي فا مج نالتي بليل لوقي هناك كج ب رانلا ىلع حتي اد جلا ام[ تلا قوف طنت(ده>ب)
 / «امدلبلع عقوا ذا دش 8

 كريو يذتق اهد دعت كنالءاملا تاب رلا نم سعب طو

 تونمارلا نوكسو ميلا تشب (الرح) كل بطون 8
 ةضاب رلان«ثلعبطوأ تمت (ىتغملا) دراب انعم (درس) عحولاوه (ممدن)
 لو ثوم هزاب سناء ذه مجران نوكست تح يلهو ثلعمجوو توم تنااهل لقةدهاسجلاو
 مع تادابعلاو ثاعاطلا«اممدريدةوةب ريشبلا فاصوالا اهم
 عمجار رمش (وا) لاب .اولدعدزو نان « ارتانلكوا
 كناحاو كلدء قرت .نقرحتالىغسح (ىنعلا) رسفنلا زوددلا

 حاصص ف لاق مامن ةس رعلاب وههسرام ىكصرتلاب ءعما(ريئسس) ضنأر ولو ضن ديو (نب مدأ) جيدهدرب:بسوني رنوةلال ه دهدب نارا دعب ىو
 أراؤنالاو ةسناحو ران الامار اهزالا ان مدارملاو ةسحئارلا بيم تين ماسفلاو ىرهوملا



 ضرأ اذهدع(ىنعلا) ىفادمعلا برلا ف بيلا ىهىتلا ةئاب رلارارسالاو:
 ىونثمل ةينام#أقث اشو ماغودرو نمةعؤنتماراهزا الو هن ىطعب اب هتهرزام لك كك دوجو
 ءانعم (رثب) ميتا 2 امءارةجاوخ ىادزت زآب « تسارمارزا ع و دج انمب زاب
 نم(تسامارزأ)بعذتا دادحب)ضيرعلاءانعسةيمعلا بلان (اني) عوجرلا
 ادي رط (امهار) ريبكسصاب (ه_اوخ ىاز ع وجرلا هذ درك زاي) مهتسسملا قب رطلا
 اهدسص نم عمجرتو ضرير علاو دسو الا مةتسملا نإ رطلا نم هذن (ىعملا)نيأ(تساعك)
 نيأريبك امدبف نضامىلاع وجرلاطفار دعت هيف غامزوا-هتنالكقانالا ىلا ىسذنالا
 د لزتموا آت ةوبسح ىو ريدم تارا ىوت انغي رطوازددصا

 »ا ىوشم لوقي ولعن«
 .ثك )تتوالب (هك) يفت شز عفر فو رمي زج

 (ق)عرزلا اهانعمترعلا فكلارسكب (تثك )
 : ردسلا رش ألا (يررعبس) قا هانم 11
 5 نبل راسو راصتقوالب ماملا (هننا)

 شاب ٠ دانقنتتخرد عد ردمرك ىوم (-ولاةاوش قب د +
 ى(عيبرد)دودلا مساانلطمتس رعلافاكارتكت (عرك ) ه /
 (داهن شن ؟ردو) اهعلذ (دنكر)ةر صل كالا شياب ]جف (دات) ندب ارم (نتتخرد)
 اهدضور ةرصشلا كلتولف مزاللا دوددوجولارعت لود ف عفو (ىندعملا) راثلاىلعاوعشوو

 لبي ىذلا لوقب هاك ةرمشلا )تو ةدساغل اراكفالا دود اهف قرت ىت كانا
 ذدلا نم بهذي ولجأ غلب ىتح بتيولو عسي تاوجشلاوىوولاب رهرةةوذحشلا

 : 5 مسايا (كلزوزود
 ىفا اىءابلا(ىفاثةاريب] قاتلا عارممملا ىلا فورصم اهان همةلامع (دوز)دوحوم (ته)

 هارزا) هلعفاىأ مم لعن (نكيإةخوضشلا لذيم انعم لدبلا انهن ايفايدارأوةب ردسملل
 | نم ىجسلا ىلع ةردق اميرف كلدوجو لا الما! ناموبل ا نا ذه( ىنحما) دوما قي رط نم (دوج



 زاسإ :زاردرغ مهودنب ردي وبا ٠ زاستتسدل ىمردت ناو ىونثم ةب ةيديالا ايلا ىبعلصخلاهوثناو ل تخوفجلا 1
 اذهكل قيدنال (ىتسعملا) ليوطلارا هلا (زا ردرم) بسلا ني نيذه نم( مدو دن, ىتح (دي وربان) زابغبا لرش اا درا 1

 نإ تمدرغأل 5+ 0 اروع لصمتو لبا وطلارمعلانيسفنلا نيله نم دس تح ةتياوءعيزاو هربا يزلا سرادقلا

 .ادرقش ادرفر
 ةرشك اا. كانون 0 2 6 4

 دين كوسا نم دن 9 ىع تاعاطإإ نق مبتوا ةعارزلا ما[ بعذناله
 ىهوتبمجتل اءابلا متعب قوالا دب 7/16 تيب قيل بم ثو ن تصحو رب

 علا ( هذه را دبعلا ةس رهلاءابلا
 2 ,هيتلاتاملك !!نم انة طبرا را(يسعملا) عاو طب رااه- هرضاح أ (اشكرب) زعشاح سمأأ (دشب) ياضتروكشبب و راذأ نال ماكر رزرب فكر داسبلا# ىو هب ورخ لا دئاذالاوةيلاعلاتالاملا دل .اتالاع رتاىادي دليم تال ناك تان وح متشموهو قيتعلاج رخا ىوق طابردوهبولا يبل )ل ناك نا( ترك )عج ءانعمرعأ مف
 2 هللاسف عرش ءززملا مق ةو لدوحو لفت ف

 20 ةاطلا مساس رعلاءابلارم ا رماح فك زكواىأو » تشع ورسزا تس
 ةدصحولل ءيف'ارلا(قماشإا له

 تشو دبك أن فرح وكس ا«1بل وكف ب
 ِ نياو#كلا اذه (ىنعلا)



 لبخ (تسافتولا ةورع) ماما ارتاج حاشنبا دش هب اوهالر راتساقنإلا ورع

 ناجالاىه مهشعب وةعب رشلا ىه مهضعنلات ةيلبثقلاةراعتسالا اهديزأو كتم بيموت

 ناعربوناطلس د ةعومبح اوةءالإا مشهد ويا دهلاوقيفوتلا مهضعب ونآرقلا مهن و
  نصغ بصح قو :ورع ىرمأأ اذه الرث (ىنملا) وهلا اذه كرت اره كرتنيا)ءايغسألا

 ىلنع هللا هجر مدازوجشلا لاق ءامسلا ىلع ءّولع حورالىوهلاكلرثىأءامبلا ىلا ذه حو ورا

 هلأ ناسعالا ىلع توغاطلارفكتلا مّقاسغنا (هتلا نمو وتوغاطلاب .نف) ىواضلا

 مدغم توغاطلإبر مكسلا ذا هلا نموثب ل هرما ايعالرتب وناطيشلا فلا لام صغت نال

 ديحوتلاءالا نوكي الهتابنامالاو ىهن | ةيلحصلا ىلع :دقم ةياضقلانااولاتاك ناعالا ىلاه

 ول البا نم قولا لسرلا قي دصتو

 تايلاملا تاجردلاىفاءاوه رات فر بهسهنانقيتل اقيثوالبو قثوةررع هنوكوهلا

 لسانانكسسالإاررم .٠ و بوح أ اه«حاش راو ىونث» لومباذهاو

 علا فكذارسكب (شيك ) ششي وح
 اهلا ن نطيل كهذا بحا ما (ىناا) قون(الاز شل

 .هش ىف وبل كذآ قالا ل ىنطترا لا لاق هلسألثإ وب

 ,, رهففأ نع دايعإلا عشاي لاو لئاكلا ىف

اهنم نمش ذسخ أ نك اسناللا ىف تاملدتم اناس ةالعارابخلأ نم ةرصشاضملا لو
 .داق

 ذخأ نأ اينالاىف تايلدتساغاسغأ رات كا نمره ل صلاو ةثالا ىلا نصغلا كلذ

 5-5 ارزك لعل دبماضسلا ا ىرانم ا لاتزاتلا اور سقلا كلن, داقاغاصغأ نم نسخت

 97 ءبهناعو رابالارابدىلا هلةيذاسملا قولا ةورعلاء كا ساد لسالا اذهينخأ

 قعريصلاب ٠ةورعل اوه ىذا سسرلار ناعتكر ثسي فالي لاعلا ادهش

 نيو« تايوجرلاةناووتح تسول ىونشم لاقت ةف ويكربا ساي تنأو

 ناعتكرثيك ملاعلا اذهو نسا ف سوي ثنأ كلاس (ينعلا) 4 مارس برأ

 هيلاهن هلام اوأ دنم فراولاو وعلا ١ كرر قلعرصلا اذ هوا
 | صلخت هءدس قنوةورعو ن

 تلال

 هريدقت سر و فاالا ( 'تسدشمكب رمل نسرزأ
 (راصالذا نكتار ديور لساني لم ارز (نسرلا فسوبإ (يتعملا) فسوباب

 نيك هلادح» ىونثم ةسرفلا توف لبق ىسهلالا رمألا ىلعربسما تنول 'قاضىأ تئوالبإ

 ىأدولدنسرلا اذقشدمملا (ىنعملا) يدتتطم !معاوتحروزشف وداع وا سر
 اريصلاب هديبعل نسجأ أ هتجرب هللال تفاوطلخو ءورهط أ ىأ قالا ماعلا رشي ءولسرأ
 31 كن اكاد كوز كاقاتقب هتنما اق وح دحام

 ةيوتلاو



 ههنا

 | تايلاعلا تاجر او ملعب اونا مسملا ثا طع اب ماتو مسؤساولبق نطل لاكن مو ةوتالاو
 هعانىر(ىنب) يح (ان) م ديدي اراكبشاس ماع « ديدج ناجلاعىنسانإل ىوام

 ةديدجلا حو رلاجلاع (دي ه-> ناجبلاع) ىوهلا رت ىف هربا صا! نسا فسويى لا عجار هتحت
 (ىنعلا) ىنكم (ديدبآ) رهاط (رلكش 5)ةسسب رعلاءبلاب وهو ريخسصتلاءاثنال (س)
 سي 0 رخاوؤملا اممأب مل قىندعللا فسووأب

 ا : رعلاءابل اعتشن (
 مم والا اي 0 0 3 ىنملا] ومع( تأ ريكا
 مدنا ا دنكيسكزا /ب وتسدأب رب لاخلا 2 ىوشم الثيةداب رابغ

 (ةتكيمرتي ردصلل هنءايلاو بعللاز زابلا(ىزاب و)ءاوهلا ىلع( تسدايرب) بارتلا (ُلا)

 متي( ركسس )عشب. كو م را
 ايلاوةءارالانوثلا مش ىاسغ(يفامن) جوعألا ةيسرافلا ىازلا نوكسو فاكسلا

 نكس“ ءاوهلان بعلب وع وهلا ىلع بارتاارهاظا | ىف(ىن-للا) ب احا (هدربإ) ةب ةيردمأل

 ءاوهلاك ىتسعملا قدرخ آلا ملاع كلاذم جويس لحرف لوغب هنآك اخت لعشب و ءاجوع هتءارا
 | رابغلا لرمتياك ىنعما لاع و لري ماودلا ىلقالآو أ !ملاعو رابغااك ةرو ملا ىف ل اعلا ا ذهو
 هتمبارتلاةكرحو حاولا ناك لاقاثلآتارش أن نمملاعاا اذهلاوسأو ءارهلا ف

 |تناهتهكدناو
 (تسراكف) راكلا 0

 بل( زغم ) «اوهلا ءستئمدوصقملاو كفو( ثسوبو) راك الب
 (رمشتو راك البىنسعملا فو راك ىف بارتلا لا ارماو (تسوار هاو)
 آرداب « دابتسدردوا انصح لاخإل وتم بارت سأوهو با نخل "اولا الذو
 هاوهلاةكرح بيس هةكرتح .ةهءاوولادبوؤبارتلا (ىنعلا) جيدا ات ىلاعو ىلاعت اذ

00 0 

 8 ىردم لوفي اذهلو مودل اع
 دذقا) بارت لاخي ب بارتلل ونا علل ه انعم ةبسقلل ايلا (ارك اخمتج) هجرك بوب



 ((ةنفل

 ع( ىعشح|ءاومل اقرا انعم بكسر تفسر (نيبداب) رظنلا عشب (رظن
 ارتتا ىلاةءو نامل ارطت (ىنعملا) ريغ( رك د)ةدحولل
 0 لا نيعلا لوب هناكمرخ 1 امون وك بع ءاوهلا ىرتىتلا
 احس ادب تس ع هك تسهوك ار بسا دادب سا ىونثم ديعب قرغلاو اهرمغىسوت 1 ىلا ةر طن ةضطابلا
 دكنمةبك (وك نا نمرك ذفامسا (بسا) !) «راوسلاوح ا دئادىراو-مه ءرآأ

 مض(ىراوسزاشبأ (مه)قئاومقيدسو همن( ته بسالا ىلا عمجار ريهشر !وثاببلل
 ناصحلاملعيناسحلا(ىنعملا) ملعي (هئاد) ةدحولل هفءايلاو يكسصارلاةلمهملانيسلا
 لبثقلا اذهبدوصالاو ل بكا رلا لاوحأ معي بك ارلاواضيأ قفاوم هاف

 قبال (دا) م رايد ةوحبسامراو قه راوسوحروو تسهسآس مشجإل كم
 | قأي اليك ار ريغنمو بك ارالعولج قم اروبو ناحل تملا ف سا انيع (ىنملا)
 لان ئش عن. البوب ىذلاناصملا لوغي هسحو رهقلا سدق هاكر اكلا ىلا هفئناصللا
 تادتإماخرثيعرو « ديوس اربسا نك بدا اف ىوتم بوكرل لية
 ب (س) ©9 |

 تادهامملا طوسا-مدأ ساوخلا اذك ناطككلا د ثهرت سرفلا كلتا |ناو ةوبعلا
 نيم تصلخ اذايروملا الا ىرتالاهناخ بال [ىلا 6 نمل نيدملاكرهااتلا و رنمصاققل
 8 تارك ىلا ولام ةعيبط نم يلا

 مهره متحرر بسا مح ف ىونم لوقت ذهل فص
 تركت (ن) لسيلدرأ ىيرطلا ملا( ريعر) يد

 اني سرشلا ب اهذ بيستال ناطل لاني ننلبل نير فلا يس
 ةريصك ةرطشم نورك هنأ ال ريغ نمو اطاسلا نب

 طامي ةياوغلاوةلالضلا نم بله ىهاسعتةرامالا ىسفندريرمأ للاي حاسج راك
 1 ووترسكىساعملاب عرتالف «ةدب دشلا مسللابحوهلا سرغلا درباك ةينابرلارارسالاوةيندلا

 ىساعملا !نمئدب سفنلاءومثرسكب طاخخلا مي بلطت الف كأ
 تا طل "لص رخل

 «ارجفدب وكي فاوخا ره نب ارجو ابك رج تابسأ محل ”ىونثم ءايلوالاناطلسأ
 ةن(اجز "ايكزج )ليما نيع(تابسا مشج)
 .) تاكنلكل (اهكره) ىرملاريغو

 : نر دفت(ارجزجو) شب
 ىنعتاب (اج) ليغ جودات (ديكيفارخإ)



 ا اما ني( ىنما) فيكى نهعرسكلابو ئش ىال
 ىلع بش هلم نة ل غطلاك سثلاو هىريسوبلا لقا ذسملو ف 1فيكو ف 1ث ىاللوغتهيلا
 نم موهو بابثلا ناوأ غلب هعاضر يع ارث ذاهنا ىف ه مطفني همطقتنار عاضرلا بح «
 :أرذامو اهاوهفرسساف « لوف كل ررعضتت لو عئشما مطفناو هسعأ شر ىلع
 اء ىهامع اهاوهفرصاو سفن |تاتءْلءاىأ ٠ مهي وأ مصب ىلوتامىو ملا نا

 را ىلءايلاو مادام ىوما!ناطلس نهرذلا ىف دهام تاوهثلا ىلءالاءمنالاو تاذللا بام
 هشنةيؤ رةغيطا هسوب رهن رم نعرهاظلا لهأ دعبب ناب هبيعن نااماو ةصفاعم هتغي ناامأف

 ةدوكبك اهرحر ون نحر ؤنإف ىوشم ناكو ى اعنهنلا هاعااداامأو اهل اذخ هيلع لكشف
 ىأأك ارنوكي هنبعىلءالعو لذ قار ؤ(ىتسؤملا) هي دوش بغاروح ىوسناج ىموكن 1
 فبسأ» ىوتثم ريتنورظنت لأ العو لجن ملا بزاج ف هحور بغرتا ذهدهد هيلع ىلهقي
 فيكبك ارربغ نمسرغلا(ىنعملا) يم ءارءاشما دبا دارءاش ارمسردلاددج بك ار
 سرسغلا لعت هنتوا ىتح ناطلسلا سرغلا ىل-« نوكينأ مزاللا ب رطلا ةداعو مر ملعب
 لوقيا :فهلج الود ثرملاب الا وكم الو ف الما قد رط ىف ب هذنئالو مسالا يختسملا رطلا

 (ىرس) « تسحآ وك رود ارسدي تدبك ارش روما وروس>- ىو سل ىونش»
 شماءانعم نينله سهم اواولا نوكسووامنم« ( الإ: دحولا هبف' ايا ١(ىسح) بن اجو فرم

 لاذ بناه ب هذا (ىنعلل)العو لج يبا رص ىلا عج اررم .نيشاا(شرو)نا

 اهسحلايهارأو سلب حاسم فيطالآرَوَكلا نا ةيبك ارالعو لج قل اروثالل سحلا
 هنع هللا ىدرتاشعنبناهعان يشاع واه السان خ هدد ولاد شارو نان د شرما

 هللا لوسردعب لزن وأ ءءلع ل ادللا لام انيلع نول خدب نينازتالام لاف ىفازلا هيلع لخ دام
 هوست و حرولار رح روط ىونث.ىلاعت هللار وذيرظ نمومةسارخالاىهذا الد لاذ
 ىلعفريملا ةادأ تسا اه امعماشهو نوكياها .دويتا ملعا(ىنعملا) يب ةرتياروو لءرو نعم

 ةدهاثمىف صاوحلا ظح (هيبنت) رويىلع روف ةيآىنعم قلبف نسأارر 98
 | سفن قلخ ىلاءثهللانال ا مقرب اينيعتب امنا مسه فنأ ىف ىلع ةءاراب

 .اذصلاأ داس نم ف اك اذا هتافسعبجو هاذ

 تشو هللاىوسامعاهةلمتهلا القني قتل هللاالاهلاالتما
 |رسسلاو ةجاجزلاكبلتلاوةاكستللاك بل هليار وني ىرمف هلال بو هتلا لبحر اهنف ,1الا تابش

 ةيئاحورلا ةرحنىهو (ةنوني زاكرابم رن. دقو ىرد بكوك اهبأكسح) حابسلل

 داكب م دعلا نيع ىفدوجولا ءامس نم برخت ةينانال ى1(ة-.رغالو فيلز أ ةم دقالىأ (ةيقرستال)
 حورلاتي زداكي ىأ ءؤافضر ح ورلا هوضوهو زم ارونب *ىغي ىفاسنالا ح ورلاوهو (اني



 لوز هللا ةسماظعتسأ :بهللار ورأت ىأ( رانء--غلولو) لقءلارو ىلاعت
 ج راقنا للا رون مدقل رؤى د نأ ىلا ثو دما ةعموب ةموسوملا لو ةعلان ل

 د نمهرر ونا ىدوم لعد أل دعا ان
 دونت مدقلا

 اناسلوارصو اع عسف تنكماغ»
 لاق/ارث) الع ىوس درب ىشةحروت م ارث كوس دش كيم ىمحروت وشما قف
 هيدارأو سلا ىلا بو فملارونلا (ىعملا) ضرال ا انه هيدارم او ىدنلا بارغلا ىرثلا حا اهلا
 مامضن الاّءلع ذي ال بارتل ارك مو ىرثل | بناس ب عمن نيعلا ارؤوهو رو هلاريس ىلا
 ريو ٠ تسلاعرتنودت أوسم دار ىوتشم العلارءامسلا با 4 سوت وخل ارو ني ءو
 رحيل قار وو ىندأ لاعتاسو -هلانال (ىنعللا) م« تيممب نوج سحوايردو-
 بلطبو ىندالا لرتينأ هب مث: ضرأ تءاضتسا ىذفا.ىثاللاة ىدنلا لطلا ل ثم شا
 هريدقت(ورب) هركنراتتكبو رانا زج « ررببك ارثآت سنا ديلي ف ىو ءالعالا
 لاذوكلا !(ينعلا)نسملا انعم نونلارسكي(وكس) رساا ىلاعمج ار ريمشلاو بلعىأوارب
 تل دار ادع را م الوش لارا ر خرا لحبك

 ىرتثم الفالاورملا لاذ نع را 3
 ةيدنللهيفءابلا(ىسح) متاكد يدداوسرداتا

 رسكب (نا ارك ) نسما ىلا بو فنملار ولا ىلا عج اي رهام با هكنمةبكع كك
 هاوس (داوسرد) نع (تانوي) دوجوم (تسه) ليقتتا ءانعمانع ءراغلا فاكسلا
 | يار الا بوتااو اونا (ىندال) نمالا انعم سرا ةدماقع ايدج (ناكديا)
 تون و مدح ىبب ىف سحر ونه دوج ف ىم نيءالاداو -للقخعأ ذه .رناه-جليمتو
 (ىنسملا) ىراكنالاماهمتسالا اهانعم(انوجإ) اءتالهكذوج) م مج د تارووتس

 ع وي ع :.© نمم 0

 سره مدل
 ,ثس دب سخ نوح نأ ا م 2
 0 رئس(نوجإ) ينال ءذه 0

 ضع ىو ةهتص تكسم (تفؤه شدي) ةيرد لل ءايلا (ىزجاع) بيغلا بيشلاءاوه(بيغدأب) كما
 ا قرط (ببغداو) تركت قاض .تفرك سيب سنل ١

 كوهرم



 مسهل

 :ااوهدس هلوغن الىذلا رشقلاك اين لاهله (ىنعملا ) ىنآلا ت
 نع ةرابعاذ هو برغلا«اطءمادق ىهر ريغطاكبيغلا“ اوه

 يفك دتكيمشدتبك ل ىو تيبلا !ذهىنمنوكي زوالا ىنعلا ىلءوبيغلا لاء فرصت
 اذه عجة رات بيغلا ءاطعو فرصتو (ىنعملا) سكش ىفاك دنكبم سسرد# تسد
 هناك لال موال ترا ارسكنم لع ةراتواعح لع ةرانو الفاس عع ةرانوايلاعشقلا
 أروتسءءاوهلاو رهاطرمقلاف ءاوهلا ب انع ىبهل الا لاعلاو ثا ثالرةح ماعلا اذ_هلومي

 بارتلا ىلا بولا ملا هلا اذه زهأ ل عم ءااءاوهاذك ا

 .ةتاىف لاق ىربكسلا نيدفلا مخنأ للعا

 ا عدبأف دوج الو مدع دعم. 0 ا
 ءاقبلا باقدو بواهنمودا لاو نوكسا!ملاعوهو م دعل اوءانفل !لبأقدوجر اهنف ىتشٍبت ارمىف
 لشي القيح دوسو دوحولا نمو داسفلا لبقي الو نوكسل !لبمي لاعوهومودعم الو افريفو
 كاملا ىت) ىل اعتهلوقناكسف هعا ديال ة يكل املاب مدعت او دوجولا كلم ناكتف دا غلا الو نوكملا
 هحو رىأ نان نالاوةكتالا ا ىن_هبءانقلا ليال ىذلا قابلا دوحولا كلم ىأ (ءانشن نم
 (ماشن نمش! عزنتو) ةرخآلاملاعرهر توكل اذجاورالا لاعو ءانذلل ةلباقربغ ةكئالالك
 رهن ("اثننمزعتو) داسقلاو نوكللا لاعو كالويمللا نمسا: نم قابل ادو ولا كلمىأ
 «ايمنال انس است نتك[-هلاو نوكسلا ليبالىذلا قيمتاادو ولا

 كي ملاعلا
 وءاشينمىد-عوءاشي

 ايةراثو طسلاب مماع تا ةرانو الوشلاك ةئهلاب
 2م بيغأ دب (ىنصملا راوسأ ذببأ :,ىنالوخردبسأ ه« رازا

 أ تلك لاو تكرم الوب هاجت هاطر ف سراشلانالوخلا و سرفلاوفرهاظلا الى
 اديب اهناج هناا 1ديبانو نيب ثا ا ىوتن دهاجو عسافروتم نكسلاوالراو 4

 فاككلا مع امتغب(نأك) ع (اديبأ

 نعلم لورا حور ر(ناب تاجا وره 1 رالآ/اد انام

 |رهاطريغ خس ىارلاو سوةلاوذنا لاو ءاضقلا مهسرظتا

 ىلا قرم انغإ



 ههنا

 لج حورلا حو رودسملا ىفااصو اهساوخنزو هلو اهنيعت ةهج نم حا زالاروهظرظناو
 7 ىوتثملوتباذ_هاوريضلاو ركفتلاا كي ئاللان'يف 0

 (نكسشم) مهد (اروت) يتسيعك
 ةبل هيفءايلا ان ناطل ال بو ذم مساذله( تس

 دعبل ممل ىركواتربوةيستللءاسيلا (ىرابرب تسمن
 سوةلاوهادا ص تثرقف ني-!!ت ةمهقلا نيك اادع نيسلانركسهلسأ (تدشز)
 ليثقلاو ميوفتلاهجو ىلع ىلاعت هل ةموقرملا طانلالاءذهدات_اوريبخ (تاوكحسمآ)
 لداعن اطل اريبدنو هوأ ةقيماناطلسل بوسنمريبدنهنآق ايرلا مهساارسكنتال (ىنسعملا)
 ىلاعت هللاّنال قلطملالعاضلا تنأ رظناىر وص لعانرىزاحم مار نم ك سيئ ءاضفلا مهس لا ذناك نارارسالل نهضتمو ةمكنل او لعلابىر د -ةةريبخ نمت لب اء رغادهس سإلا

 ناكو لر (ىنعملا) ع قبسدراداهررب و حرلك «.قح تفك تيب
 ةديقللا بصح نكسعلو اصاخ سو هيلم هللا لس انلوسررا

 مرام قملا لوفانالومهرضح لوبا ةهلودارذنالا ىلع*ا
 متتوخير دب (مهولتةتلخ) اهلوأولاغنالاةروبقيآلاو راك لكى لع,

 افك نالءابسملاب(تيمرذا) موغلا يع أدب (تيمرامإ كايا ءرمصنب ( مهلنق. ,انكلو)
 نيل الج ىسوتنامسول كلذ لاصبإب (ىرمتيان كيلو .ةيمإب شيما نيعأ المال ءايسملا نع
 :ةمو قب اس قحلاراك ١ذ_هىلعف تاهت لهروظبإل ل عفت ئهللا ىلطع ملاذا هنا ىلا ةراشا
 أر ريش دراع كوخ تعح مح ار ربت نكس وفن كددوخخ مشخ وب ىونشم راك لك
 نب (تمتخملح) رسكتنال ىأرضاح ىج (نكسشم) رسمك اىأرشاعرمأ (نكش)
 ىسولالارسلا ىلع تعلالا اذاكل اسلي (ىنعملا) بياسلل (ارربش)لم ددعت (دراهخنوخ ل 5
 ىسولالا ميسا اريسكتالو بضم مهيرسك ملاذ آو بيغلا .مسثلب اساور ملطت ملا ذاو تللع
 ريترو سووا ىواشم كلرشما لهوام بيلا دمي مضغ يع نالداضتالاورب كلا مدعب
 روض همدقو كحرج ىذملا م-مبلا لبا ل,  ركج دوخزادول اتوحريت ه ربما سيبو
 لس دىأ ل الخالا مد نموه ىذفلامدلا نمثيولل ا مسمسلا ل دهن ضرفول هنا ناطاسلا
 / ءاضر رار مالا عمقااروشم- ترمأ أك هلسوأ كلطالخخا مدبثولتو كل الخال
 هرلعملا هللا ذحاو ءاشرلا عم هروضاسءل سن كلا كل هد برعشهنا ضرفولو ال و لج ه رمأ هاذ
 5 رهواثبشاوبت ناىصو مساريخرهر اثيشاوهركت تأ ىسعو)ةر قبلا ةروس ىف ىلاعث هللا لاق
 ىهثلا اد اعسل ةبجولاتافياكستلا نءاهر و ذنو اوك الهل ةبجوللا سفنلا ليل ( يكترث
 لاتقنا ةراشالاو (مكل هركوذو لاننا كيا بنك ) هريسفت ىف نيفلا مجن لاقوياالج

 سغتلا
 ظ



 اناكفل

 داهملاة يمحو ةجظع ةهاهيف عبطلل نكملو بحار وحر مزالرعأ هللا اهدا وجو سفنلا
 هركتىسعيىأ (اةيشاوهركتنأ ىمعو) برلاو دبعلا يب بال نان ىزاحلا وجولا عفو
 قيما ادوجإ .ولافا وأ لّددتنأب سخاللرمخ ٍيفاكأ (ملربخوهو) انهدوحو عقر سغتلا

 0ع تان ةرعجلا سفثلا تاعتمتوهو(اثي اوبشن أ ىسعو)
 نا( نواعت الون أ 51 وللا ةدحار نم ضو ازكى عدوأ ام(ملعي هللاو) اهنابرحي سةثلل

 |« نويزهتسو زجاعا دبي هج 1 و9 ىوتشم لوغيا ذ هلو ىسهتنا سوغل اتومىف بول ل اذامح
 زجاع سملاملاءهبدارأو زهاطوهىذللا كاذو (ىنسلا) «تورتو د دانجأ دبا هو

 ىلعدح اردقبالبلاغو" "ىوقا ذكى سولالاملاعلا هدارأو ىئخموهىذما كلاذورمسأو طوبرمو

 "تاعك اكوج عناكوج فوك « تسارف ىادننج نا جراكشامإل ىوشم هتقلاخم
 ةلرمشلا ءانعمةدحولل هفءابلا(ىئادإ الهر دم !) دي-(مت راكش)ن حن (امزإ
 ماهفتسالاوماهفتسالا انعم ةس علا فاك ارسكباركن مسكس م ضر ةكبكاو

 ةيكرغلاب اهل لافي ةريكلا ةلامالاب( ىوك) ربخلاوكسملا ديفتنرل تاو ىل ىأمظعتا
 :نم نيطالسلا اهعنطصي ةج وعماصعناكوج (مناكوحإ)

 (تشاصكا) ةبستلوأ مربغعم ملكش لا ءادأ با اوبر“ 5
 اذهلبقىذلاتيبلا موهم هيلا اشم 16 الهش نمودب نا ان (ينعللا) نبأ
 نيأ ناو لاو ىسهلالا تاو. لا رك يهل الإ يأ اطل ىلا ةب تا, اين لاء ؤه ىف ندعو
 لاف(مكعبوهو) دي دحلا ةروس ف ىلاعتهلاةلاقزبأ :قيغلل ا لءاغلا ىلا بو_ملانامجلو هكاوأ
 أراؤنالار اح فص اغو لاا هيلع ليغ انها, السرالق «ةقوجوم كت "ونيك هيادهلا نيدملا مت
 نيادزو-ىدمدك و طايخ نبادزودىدردىب ول ىوشم لاق لالالا ماةم م ماكو
 اتهرك نان نبأ ملايخا ادع ) رك طابخنيإ) (هزودى) قزمي (هددح) ا

 د( ةنوسحن) شاي (دم دك ما
 (ىنعملا) لعاشلا مسا .ةغل ب طافالاو فورعم نه لا نمع ويةيفوفلا:

 2 اوم -ييودووا ساب ساشل سبب و طيخو زصفيو قزم ىألا طا
 | ىلعا ىأ هرمأب راثلا له وثب نارسسولاو قارغلا د
 لاح ىلا لاح نم ننآ لك ىف مدرب ,ادادعتسا

 ريغاجلاعمفرسمتلا اذ هلم ىلردست
 2اذهرءارتالوأ (راسألاكردتال) ماعتألا ةروس ف ىلاعت هللا

 1 ةقزوحالوءارتالو اهاربىأ (راسهبالا الر ديوهو) ةرخآلا ىف4نيطمؤملا
 ىلامتلاذتانلاثلا طاغتلاو طاكناو ناو لاب .داعأو هريس هللا سد ارأ(هيبنت

 ١ سس اش ا اكفاتتالل 1



 م.(

 ةروسلا ىف صوت :ليخت ةطساوبالا اهتقرعم دبع ل ةءتبال نك او ةروهلاو لكلا نع ةمزنه ا
 ملكش الو نولالو هيفتروسال ىذفلا ىونعملا قيفم ا لاهلا لذا ميلنمنأ لمة تلا ةليجلا
 ىلثل نان رتل ف لاذع لام او فب رعتلاا ىف ةطساو هنوكمل قدسو قحمنأل انما كل :ىلع لطي
 | سهلا, ل ثماماريثكو هربغ هلثاسع الى تعم نافل معلا لأنو ىلاثلل فال ءاواسملا هيف طرتشي |
 فك تر ملا رونبف كنت تاسوسح ا ناوهو دحاو ئوثالا ةيسانم ا نما سيب سيلو |
 ةاكشك هر ؤنل ثم ضرالار تاوعسلار وهلا فون هر وذل لثم ا هللا برش دقو لفعلاب تالو علا |

 هاه ياء ليوط ثحعاذ هوتي زااوةاككلاو:بءاجزلارورهر
 0 21 باب نهال لاثملا بان نك ذلكو هللا همحر ىو ار

 اهل لثمالوتلا هللا تا ذا ف راع لكنم ةلثم الا برعش مصر ةاملةلثمالا
 الا هللا تاذع فيك انلأسا دكرتمفرعن نأ :درأ اذان ىلاعت هللا تاس
 كلذ فرعنر دفنا لفن مالكا موةيفيكو ملكتي فيكو اهديري فيكو
 لحو زعهللا وح ثاذ ل اثم مهفان هن: نمت اغسلا ءنهريظن فرع أ الولودسة: تافم
 |[ دتك دهاز ىعاس ٠ ارويدسدتكرئاك ىتعاسإلا ىونشم لعجصن أ ىعرداقىلاعن هللا اذ

 ادهاز قيدنرلا لعمدارأ نا ةعاس قوارفاك ويوصل عم ةعاسف (ىنعملا] «ار قيد |
 نمد يوءاسشي نمل ضي ذك أك لالحلا مكن يفر ذك نأكل اجلا ةغسد ىلحت نا ىأ |

 (ينلا) هي ماقوهددركن صلا+ دوك زانتجةياتزطخ رد صلخع هكنازإل ىو ءاشي
 نأ مادام روضلاوأ ضقلاةكب ىموةكبشللا نيت قَرَمآَْلا نوكي بسلا اذه نمو
 * ىف صالخ ال انالودي ريال ل اعف هنلانا هتاعو ماقتلاب هسذننمصلخت م صاخلا
 |! ىفالو ان دلا ىف اضرع هبحاس هيلع ديري الل مج لكوت مي و رلافاك ةةبمسا فو
 دهردا وت سدو ثزهروتسهاررد# از لو ىوتنم ةهج نمالا يظعرطخ ىلع نوضاخما
 قب رطلا عملاق ءانعم ىبيكرت فو (نزهر) قب رطا اف (تسه !رر د جب تسد !ناماردوك
 وأ .كءريدقت( وك ) باح الود الي مهنيذلا عاطقلا نمصلخت ىألا الاذو (دمرتا)
 نم صاع ىذفاو باح الوذحالب عاطغلاو ب رطلا ؤصلخملا زال(ىدملا)ىنلاره ءانعم
 رس صال الا ىلاعث هللا نع ةباكح لبو هيلع هللا ىف «ىنلا لاق ىلا عن هللا نأمأ فوه مهرورعش
 الا ص الخالا ىلع دح أر دةبالناهسبفت هيفو ىد ابع نم هبحأ نمبلق هعدوتسأ ىرارسأ نم
 م تساصلختر تشك د صلاخس و9 ىء هناء مصع نم موصءملانافىلاعت نا قيفوللا
 دموع صل هبة: اس صلفلا ال ذ(ملا) 6ت-ا تنمو تسا تقرت خر
 هحورمللاس دق نأكص :ةموداصموه برة اربط < ل ماللاريمكم صاخ هنكسل ىو سلا
 الالاو صاخ ىهلالا برغل اريطل دبصلاد دس ىفوهو دوجولا ةيغب عمصلخأ اذا صلخملالوغبا

 ولعب فيكو ءاب
 نمهدنع مااجألا



 اذهقونيتلوبغماهه ارو هتعاطو 1
 .هالو مملع فو خال نيذ .ا ذه هلآ عأ نم ىحتساو هللا نم هصالخا نارلءو و ىنذو هتدابعو هتعاط ىف ىسهتناىذلاوه ماللا تشب صاخملاو هللا ف نغيرلنال مظعرطخ
 اركي( صلخت) عتسددربو تارا ماقمرد م تسر راب صلع تك ص اخ كدوج إل
 ماقمف(نماماستمرد) صاخهدسعب(تسيرزاب)ماللا تشب (صاخت) راس (تثك ماللا
 اما صاخملاراصامل (ىلعملا) ردصىءبانهتسد(تسددرب و) ةر) نمألا
 لسر ىأ هردسزامونامالاو نمألا ماقمف بهذو ىرسلا أدصنمهبلف# ارم تصاخو
 ديق نم صاخ ماللا تي صلخملا ةين م قلاسا هصالخلا .. صاخلا لوي هئأك ةربادسصلل
 كلة دعب سيل ردصتر نوحي مهالو ميلع فوخالة بتم قلو نمألا ماما بهذوهدوجو
 بة :ىلاو ردتعم يلم دنع قدصدعتم ومنع وجر ةرادسلا
 5 اب (جه) يدشن نمرخ مدنك ىلا عه ل قوش
 'يئاغركذ مدر .قاطم دج[ دشن ديدح (نه) ريغءانعم (ركد) كرما (هنبن المأ اهانه
 ةةرمة آراا نكست (ىعملا) ردببلا مق نمرخ مدنك 1 ةدحوللءابلا (ىناث) نكيلءانعم
 ,اساذا ماللارسك, ص لخلا! دك. ال أردت مق طرخ أ: "ردم نكيلوالسأ اديدح ىرخأ

 الو لاو زكللذ دعي هيلع أر طيال ىو! ير لس سو ماللا عيب اصل خم هصالخا
 ىنقناب هللاىلالسووة ماي راو وش علان رج مناك امد عب «دوسووع ىذلااذكو نأ
 :لا مجري هوالر طابنإو فولي ة يك سى كو لو الاةلاملا ىلا عجري لسه هللا ف
 جيه مددت هروغز دىروكنا عه فرس يت احرار اقام ىلا عشت

 م مرصااوهوةم#حلا غلا مض(هروغ)بتعلاوهو (ىرو' )١ يدا هروك ان
 ناوبم | اولوة دي دجلاةوك اهلا !هاتعماتهفاكتلا مشن (هروك) ةصخانلاةيكاشلا (هنا 8
 همت بتعل ا نكي) (ىنهلا) لحما ا سا حم
 تنأ اذكس:ديدملا ةوك اما !ىهو اولصأ ىلا ةدضانلاةوك اغلا عجرتلو السا امرصح
 بح اصانالوموان دي--1 عقراك !دهضان ثم رثببسم ريق اصضأ تدااذا كلفتإب

 نيدلا ناهرب مك. ذلا نقلتام لو أه ضي اذم حاورأر حو رهثلا :
 أوهننادرس عشت ىعسملاو ب رص دلي ىفن آلا نوف دملا ىذمرثاا وحلب سانا نيب روهشملا
 هتبلوذط ىف هنمرك ذل هنيقلتنلكو انالوم ةريضح هلاو*العلا ناطاس ةغيلخ هحو رهللا سد
 مأي | ذه لاو ةديدع نسر ىزي ربلا نيدلا س عش هاقالءيقءالعأ !ناطاسهدلاوةراشاب
 (دركهتدم) < وشروز دع اهرب وحو ر و رشرردربغتراودو تدب و ىوتنم لوغب و

 ول نزوى ء(وش) ديهبمان ةلمهملالادلا مشي (رود) ريغتلا نمو (ريغاناو)
 ريس ا
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 ةيراقلا للا من (وج) بهذا هانعمرمأ لوف ةلمهللارلا تش( و ر) نك هان همر أ ل عف
 محلا ندفان امر لن ءارونن كو بهذاو الماكراصضانةضاي يلا نك (ىنعملا) هيبشةةادأ |

 | ناطلس دج تسبب هدب هكسنوح هب ىددن اهرب همه هردوةزنوحإلل ىوم يذمرغلا
 ةفررمصم* اهلا عش (همه] ثمل (ىتسر) ل -: :نم (دوخز) ليل هنءادأ (نوح) «ىدش
 امل (ىنهلا) باطشلايفءارلاو بْن اع دمدرفم ضام رعذ( .2)ن اهرب ىلاوأ دوز لونا
 لوفتوأ الماكو ان اهرب ترس الماسة هللا ف تدتةو ةههذلا كفالخأو مل فن عسي نم تمل
 تيهذوةيدوبعلا انو اناهربْلءو#راس: ذل كتالخأو لدوحو نمت هل خاملا

 مكح نمو ةي ريشملا تاغصلا نم صلخو هللا ىف ىف دحولاروُب دوجولا لسخشاو
 ةيدوبعلا تم دعا لاقاذهلو فرصت بح اصراسو ةبوثعملا ةنطلسلا ل ترر تن اطل قرو
 ,دلا ناهربناك ايفو كلم ىف كل هنا في رصتانًرصتان اطل ترس نكت لو هلا ىف ءانغلاب
 دي رمثلا ثيداحالاو ريسفتل ب افلا«انأ نم هيبمتو هيدي قسي يفق دلاءالعلا برشم ىف

 ةرهاظلا مولولاثحت روم ناك لبإ اور ملا "رس نكيولو وئ السا بارش ةغيشملا
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 قوم لاغف نيالا ناهرب حد ماكس يغلا

 جالس يشل حدم قداشرالا نمش عرش ىوينالا بوكرز نيالا حالسس يشل اىنانايع ذاكو
 نآهمشح هدوم ىف حالسم ىهاوخ نآبب

 (درك ):ءارالا ءانعم(دوغن) باطلا ةادأ «اءلانإل تي يلفت (ىهاوخ) دوشكو أ(:
 تاطتكلا اي تنكن ا( ىعملا)ةحوتف»(دوشكو )تزين فئزإأ لدجو لف انعم ضام ل عذ
 الان ايعمارأ ىو.ثقلا بوكرز نيدلا حالييس جلا نانائابح تفل ءانغلاو, هرقل رس ىرثتأ
 |رثذاالاصولاو برقلا بي نال ا همتفو قوذل اصب لطم هسطت نيء لع هحو رهتلا سّدق
 ثروت م هن كل قئاقدلاو ىث السان دارياب كلالسلا ىلا باثتلا اذهىفءاني راولوءانذلاو
 ارفف ط ىم ةريثكن بدي رلهكياسنو نيدللا حالسزيبشا !لوف فر ه انو تاءاكملاو ص هذلا
 ءابلا (ىمثجره) تأر (ديد) يي وهروندراددكى مشجر ه ديد هراىامسزاومثجزأ
 لوصول نه ةرابعىلاعت هللاروكأ( وهرؤ) هل #ت (دراد)نايبلل(ك ) نيم لكم دعم دحوال

 نيعع لك ,دلا حال يشلاءاهسو ريع نم انغلاورقفل ثأر( ىنملا) هيا

 3 ةرصأنةره الا نيعل |ناف نمل ايلا نبع ىهو ةبهلالا ةبوهل اروبو هووهر
 نيدلاحالسس | تاكو اهئ اودو اهتلساعم ىلصمردافلا اهشارمأو سوغنلاتاف آب فراعلا ةيندلا ولملاو ةبعرشلا عولعلا ف لماكلا ناسنالاوه يلا موقلا دنع ناك انة _ورلاءذه
 فايل عاواالاو ف دكل اةطساوبىلاعتهلل ىلا لولب بكيل وأرد الايمتأ هرسسهنبا سده
 م لاول د رشد ادب نموا (ضلا) نست هدادناديرمرب ٠ قحوج تل 5و تلامت عشإلا ىوللم هحف ؟والاناطل لاق



 لوقلاو ما هئلا نم ب عبالو نطابلا ىف مسرب ريىأ امي سواسرد مالك الو لوتالب ىلع
 مرجوموحوأ تسدبل» إف ىم هجوب لاكلا ىلا ل سوو اغيسسيطءاوىلاحت نملك لاذلاو
 ةادأ (وج) نيدفا حال_صجشلا ىلا عما ,ريمش (دا) 6 مانمأك دزاستلتت كرار م ٠ مارأ

 (ىنعملا)اراع مفي (دزاس منة راتانم اهانمم نم ةففخم( ك )ما خاوهو( سهم) هيد
 اةىفه ,عيطمونبل عهشلاك» 1

 ناهرب وءايلوالان اطلس

 ةداعسر ناك ةواتشر واني مهعجأم,
 قرن اح نيكست شما اراب « تس ردك ىك اخس ءومر ومو ىوسم ال وبخوأ ناك در
 مسه ولف مع عسبطنماو شغتتلا لوةيهحو رهتلاسّدق هنأكدب رملاكلا-!بلنومتلا ىأ موللو روهمملا ضع ملا مشب رهملائهنوكبت كلالا بلذ مهتم( شمومرم+)#ب تسبك
 ءانثا متفن محام ءانممت دحوللءابلا ىرتشكنا (تلاب رتشكنا) مهمل ءالاب (ئكاع)
 ةادأت ساو ملاعلا ةرئادةراعتسالا قب رط ىلع دارو عسبسالا ىف ع شوت سفن ةقلح اهرسكو
 هيدارأومتاملتاصق ةمحملا نونا ارمدكم( نيكتم) شغنلا لاذ (شقننك) دب (زاب) ربخلا
 تاسلاوهاعمالا لاكش ا عضومو ىبهلإلا ينل لحوم ىذفا نيدللا حالص بشل بلق صف

 عابطلا مهل ثلا لهيك الاذان مسح دووم (ىنعما)هنبي رديكحي نم (تسبك نك
 رثالا ثلا ذهن منان نمهرثأ نيبد بلال 1١ بولف عمن يفوق اولا حاملا عابطت اىنعي كل السلا شومن
 قات هللا نم هاا ىفو دشرملا نمر[ ظلاق دب ركاب اةفرهاطتاارثالا نال مامن نيبم
 نوري أنيبمو لاس نوكيا مالا لاذ صف شنو ىلانعت نأ نم هذخ أي دشرا!ناةيسان#
 اردنا قل ره الس ٠ 1 روج تبدا وك إو ىرتكم باوملا ىلاعتهللا مكيأتأ
 ناندحور ها سّدق نيدلا حالص جيشا !ىأركرزلار كسل كاموه (ىعلا) «ت ركيد
 ءاعمالاراثكلس حسم ةره انة مربغ ةيفاب وقفل سنم ىهنب (نةلح عطقشتالو قرتسغنال ريهغزلاك هبلقراكذ أر ارسأو ف هنمو اهرب ض ىف لخادضي_رمثلا هركنف نم ةقلح لك لس
 ثيح نمنضمدىلا اهضدب لهدم ىهاتتتال نام سلاوءاسم“ الاناؤكف ةيهاالاثاذصلاو
 لوي راك دنراذخائالوماباوالا ناطلس ناكف لءاكلا ناسالا بلقراكسف أ كلذك ىنسعملا
 كل الكس اغئاصرهظب هصخ فوه ىذه ا شغنلاو ا هنارعشب عع عم طنلا مالا
 لج حلف متن هد-ثرل ا بلققوهىذاارثالاو دشراارثأ ر مدي رملا بلق و فرصتلا
 نيدلاناهروه كاملا ناثالاو(دومتنيدلا حال ىهاونايءرك )تن ثيث ناا ذلهالعو
 لودي و ىمهلالا ةقيلخلل بلاطل !بط اضع رثمتمهراؤأ انيلع ضانأو مهرارسأهتلاسدف



 ادانفل

 معك هك نبأ كنايزاتسربك « تك ك ناباهتدءوكر رداد سيال و

 ءدزاكو لبا هانعم هر .هركلاثاللبطا ق (هوكرد)توسلا اذه( دس
 نزع انعم اهقتسساةادأ(تسبك ) توس(كلناب) انفاك كقبفواولا

 ةيهعلا فاكسلا اعتب 00و تماس( كنابزا) كلمةران (
 ةراثرهظ ميو ثوكي .ىفثوصلا ادامه( (ىنلا) غراف (تدب
 اًداتوصلا ْنِ غران ةراتو توصلا اذه نم أول“

 نوكم نم اهو يا ةكعالادارالا تاوصأ اذك كممرهملا للا سكمنا
 ةيادسهلاتاوصأ نم هول اذه بلقلا ليج رات دكر 1بلاطاق ةلوشم ىأو بلثءادن

 كلمن كلو غراف ةرانو أول ةرايوهوا نكن اك ام ناك ولوأنل كلمربغ “الغر ةراتو ةيتاحورلاو
 نا 'ةيأسلا ولامثهللانؤلب ةداعسلاةهلادارأ نم باخ هيلي

 اهكرفإل ىونثم نيدفاناهرب وأ نيدفا حال سروك ذا ةذيلملا اذوق مكمل ىضتقم
 (تسه) ر لك اسكر ع) م دابم ىفاخ ل د هوكي

 ((داب«ىلاخ)بلقلا اذهزبح نم(لدهوكن يزإهنوس( وان
 5 ذاتسأو هن ىدان“ دن ىأو غيط اهدا

 ثوص نم دسشي
 |تمو يع لاققدترتلادادعتسار زغب ع رشا ةقرعم نت دع هنا ادد ,ءداشرا

 (قطراك )بط اور هوك اخغ/دك ) جاكمان ةئؤاو انك كال هدنك مومو اك ك

 ناب هيف لسرملا وصلا ,لبج جوي( ىصملا)توسااو هو زازكن مو نايبال كن ميسكسم
 ذك هل 7 امي هئمروظب دهبي

 لالز ب ذ هثجنارازهدم .ه للا دازاو |
 نآزأ) ليجلا (هوك) ءاملا عئروهو دبه هر دص مسا ةمدللا ىازلا عطب

 352 ري لاملاو توصلا اذه نم لبا (ىنملا)لاملاوتو هلاذلاذ نم (لاقر
 اذهل ب هنالو ولذا لا ,جراصعا هلاق تورس نمرط انت لض ذا 1ىلولا ا ذك ل الزءامفول أ
 نكون ن(الضف ائمدوا دانيت ؟دةلو) لاق ىلاءتهللاناف
 ةاللعر لف الف يكف يلج ىهتا تالا

 تادامحلاوتانايثلانا زمخ

 نورس فطل نا 0 9
 0 كلاذ(فاا نآ) لبا نم(كز)ليلعت

 فطألا



 5 انف

 فطالأ كلا ذره جرخ هظل غعمبجلا نمناك 1 .(ىنعلا) رهظ(دو ىنوريب)فطللا
 تازإل ىء ءايلوالاوءايننالا فطل نموامدق اسهل انيعأ ف عومدلاءايمنوكنال فيكس
 (ءاشنوش) لاذوم (نازإ) جدويزملاثيسروطرسارامك « دوو لعن كورأمسه هانثنم5
 ناكذ ىمالا كَ دوب نم ذوب( دوب لعت) ىلاع (توبامه) نيلسرملانيطا-ا نم سومان ديس
 نيطلةسأ ن يطال نم ىنومانددسنأك (ىنهلا) ةفيطلة:سح هتغب رط لعن نوبامه ىنءم
 وأن مال مارا ءا:سروط ليج ىلاعلا هردتو كرابملا هلعت نمو مالا« يلعب ملا

 مكشسزا كامو ةركىازجادرخو تريد, كببإط ىوشم هببسو هر مهفكأ هر خا لا
 نا (ىنسعملا)لبجلا (هوك) لقعلا(درخ)لوبغلاتنريدلي حورلا (تاج) 6 هوك ىابخآ
 قمتن ىتح اهيوىلخت اهم هف نمالا ناك اموت سقرو لقسعلاو حورلا تابةروطل ال بج“ اجا
 :(لبسلا ب را تا لذ)ارغالاةر ,و ىف ىلا هتلل لاقرخ آن اكس ىف رت ساو لحم ني« جأقو
 اكوك دم(اكد هلمج رهآر تح ةبْور ,وةايح ىلص أ ليو ءسمأو هرادنت اهل ىدصتو هنت ءظعدل
 | ىنءابنأن يالسناطا لوي ءايفسالا ن اهرب« اياوالا ن اطلس اك ىواضم ىسهتا اندم
 اند ةلذلع لاه في رشلاءدوجو مالبلا هيلعىسوما ديسوهبعكلا ىلاعليئارسا
 ناار ذوأ بسملاةداراو بيلاوكؤ طاق يلع امشتمو ارثأتم ليلا ناك ىتسيحلاعت
 رجا نم امسهف ذأ نحخ سانلار شعم ابك فظفقتسملاةداراو ةغيلملاركذوأرهاظل ةداراو
 قوت زثأتنال فيكن ضو نالعغ و اتاراتجوسمالوالاو ءايدنالا مالكت كر داس غار مشلاو
 نم(نابز) ىفن فرح( ى) م دوشيمنةويرب دراج هدوم نا وجمع جك تايزفإل

 مهن راريالا ءايطصلا مهو ريشخ الا نيس ْن

 ب وردى ا-ةعرج ىافصيف يو ردا ثم كنابىادص فإلى م سأبألااذمبنوفوسوم
 اريهشواو ىى عج ىه ىتااردنماةبكسح (و رد) ةدحولل هيفعايلا (ىقا:ثه)توصلا (ثلناب)
 اننا تلعم امرافا :الاثوسحورلا لاذ الو (ىن»لا) رثأتيإل ىذا حوردملا عمجار
 7 1 ة روسى ىل اعت هللا لاق ةيسانلا بولغلا و سلو ايو هتلابلا فنأ

 تالا نم هليقامو لعل !*ايح ا نمروك نمل (كلذ : 5

 نملزتي : (طبماملاهمتاوءاللاءتمج رف .ك أ ىف لضالا ىفءاتلا ماهندا 1
 ءاغصا-بفالو نبلالح ىهتنا عشتتالونيلتالو رثأتت ال مكيولةو (هللاةشخ نم] ل ةسيلاؤاع
 مهذتسيا ذهاو ردملاو رخطا نم نودأ م-مخأ عفا لوقيو هحورهللاس دق مهغنسيا ذهاو ردملاو رخعا نمنودأ ملأ لعفةبحلاقاستعرج
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 قلنا
 ىلع ماهغتسا اذه( وك ) ي دننكرب ىلكب اردك ينفي و دالك زوهشيئنات تي حرك ف ىوتم
 47 فاكلا تشب (دئلك )مو دا مسا انما« انلارسكم(هشيت) ماعلا باطللا قي رمل
 نوهلغب (دنثكرب) وكن م فخم لبا :.برعلا فاكسيلا عضد( )موركسلا ضرأ ام نوحطصنأ

 را ىنعي علخصو عايل بلا اله لدل راو مو دقلا نم تح ةيهلاو ةريغلا نبأ (ىنعما
 |ةرسقلار جو ةيئاسقتلا ل .سنوعلم, تادابعلاو تاضايرلا مودي ىتح ةوسعا !له ألد

 ا ىو ةيناحورلا ةبترم اواصي وغب من ماوصلطم
 |(ر) ىتقلاةادآت يل انعم ةيقوفلااةدحوملاءابلامض(مكوب) يي ىهردباب همباتىورددكوو
 ل .ةدحوللءايلا (ىهم] ملي وماطي ءانعم(دياَت) بالغلا ىساقءازجأ ) واىارحا) ىلع

 ا ئثلاذلا ذ ىلع هناعاومت انتاومشيف| همبان) دشرملا همحورمشلاسدخدارأورمغلا

 او نازجأ ىلع لي وول طبارق ثيل )
 5 ازج أ ق التو هضيفلو دشرم برغل رهاظ.هتيل ىا
 93 .ناك ) قئ الفنا ني (لبسذلامويدا)اينلا ةروس ف ىلاعت

 تح) 0 دنكرار اههرك تمابختوج
 فوط امرسر) ير روش دنكر) لالا ةمابشا(ارامهوك"

 انه (مخز) عتمه سانوجنإ
 ةسمايغلا نمل فأو ىف دأ نوكسن تس سا

 لهأ ىلع ةرس>و ب ةعو با دعوة ارجى ريكا ةمايغلا كازو اهي دوعومل ا ةبنأ
 املاوهلالا ةلصولا اه همم فلا ءذهو ةلفغلا
 اذسماو ىربكلا ةمايقلا ف الخ غوجرااوةبوتلا ام قأتي وق ادعلا ثاءارج اهب ىوادت

 # تسندعوا ديد سح نو دبره م تسنعا معزز مهرمئادجد هكر هو وم لوي



 ميك د ةراشات .1نآو ناميلل ها
 نسحلااذهىأر عيت وعلا تاحارج ىمأ موضيف نم ضافتساو ,ءافلخا ةسيرثوهو نساا
 اذسماو ةيملا تاكو نسحوذاىأ نسون 0 ملا أنا ىف ةفاطاو

 كنار 3
 :دحوملاء ايلا تو (شنوُت) تايبلل (مك )ةدحولل“ا ايلاو
 ف عر مخ نسلط نحاسلولا يعل انهم دارأ بولو عملا لا
 دودحلا هدأرأ ىو رلكر ةدحولا «.ةءايأا(ىفو رلك ) رست .أ (ىأو' ,) نراقمو بم اصمم

 م فيرشا ند ايمن فرط رم( 3 وز
 كلاذوهدبهلا (ىئسعللا) قساننا هارلي اش لال وحك

 أ لوخ دلل قفوملا قساغل اوه ديل مدار اون لك حلاصا او ىلولا نا هلراسص ىذه عيب
 أرجان ساما ىأ في رغللانراقمراسذملا سولار لأ بوبحلا ىصرستلاو " 0
 ».هتبدم» ىلظحت موكا بعصا م رعاشلا لاق ةةَراةهببطا او ةرثؤمةبعصلا بحوم ىلع
 16 رك« «بوعصم لكن مب ستكم عسبطلاف
 ا[ ىوتم الثملاناذهاو «بيطلا
 عراضملعن(دوش) يلعتةادأ (نوج) تيلاك حورال, و هىذلازيخلا (هدرحتان] م دوش
 3 حورلابحا مانجو رالبوه ىذلازيخلا (ىن يصب (نانددرك هز بئاغ

 درع ىرخ نوح نا دك ةردإل ىمرخ؟لاشسو + د
 هدم ىرخ )ليلته ادأ(ثوح) حلما ف (نادكسغرد) هن

 ردسلل“ءا اءلا(ىرخن) انعم يناعإء ضان هايس

 ةلاح ىلع تلبجو فرط ىف ثعضو (داهنو -كب) ةيردصل "اي نا ىلءتولاو(ىدصو)
 ءالعلاهيلعتررجو هَمْفلا بتك ىف روك ذم ةراهطلا ثنأوةساجتلا تيه ذنأب ةدحاو
 زج أ عيم ف ملل ارثأو الم لاجتساو ةهطمم ف تيمرامح تو ذا (ىنعلا) ماظعلا
 بلقلانراتاذا اذك هلك الحوار ه | ط احمراسو فرط ىلع هتتيمو هتير اح عس نو ىلا



 ايتخا ىجنو ”ىوةبعج حل رذقلا تبل بام امهتاذلل احورلاو
 الاعفأو ةينارؤ ب كو ةسئلاةردقلا هلاعفأ تيهذق تبملا كاذا
 مزه النر مخ تههنلا ةغبص و ىع ”ىلولاذلاذ غاب غبصنانأبةيبط ةايح قلو ةيونعلا
 وع مكاو وهمخ كنروريدغت( وهكنرمخ)دوجوم(تسه) جب و ردناددرك كنركب ادن
 اد اوالكش (كنرثلي]مئانصلا(امشيب وول ارون ىًاوهزوك ل كش اهانعم زوكا
 ىقىواشيبلا لات ةيهلالا ةيوهلا نوك ةغبص( ىنعلا) هيف( و ردنا) نوكت(ددرك)
 ةيلح اهنان| يلع سانا ارطف ىلا هللا ةرطخ ىهو ةغيس هللا انغيص ىأ (هللا ةغبس)ةر قبلا ةرو -
 1. معلنا ىشر سابع نبا نع هريس: ىف ىوغبلارك ذوغو بسلا ةيلح ةغبصلا نكن اسنالا

 رثأرهظر اكنيدتملا ىلع نيهان وظني هنال ءغبس من اوهقلا
 امى مهدالوأ وأ توس مشب ونوم شباوباك ىراصتل انا اهل

 تام الما انغبسو هللا .1 اولوُ نأ نيدمؤملا هللا رمأف ان

 َودنملا لامع الاو ةةءاتخخلا لاعمالا
 ولو هللا ىف ىنفو ءابصن غصن ملا نراق اذان ةةرابح ةحيطاا نان ةدحولا روش ةيترملا

 عقراطو(ىنملا) يرتالمخ مديرك بر طا مهشي رك و دكا مخنارددوح وف ىم لات
 ىلاج رخاو ز وكلا دل اذنم مفه تلف 0

 ىلؤت ىآ هلالاتا مف هتافسن» مى اهلا
 مما

 هلت الفحل هوتوهزوكأ لاذ سمنان (ىنعلا) 0 روت نتاكا

 ةرارحلاو نوما قرانلا لك ل_ءرانلا قديدحلا لوي هناك دحلاالاراثلا لكش امال هنال
 ايوتسموةيةلالاراؤالإ رقت هيج كنها ىلالساولا كلذك رن فن لو دبدج وه نكلو

 'تساشن 1 0 (نه
 هش ا تلا 0



 تكاس (شماخو) ديدخ ارخ اهني ءانعموا فال هرب 1

 خ اذني ديد اورانلا لكشدوسجمديدحلا لكش(ىنعلا

 اتي ةد>ولاراوأ هيلع ثيلغاذا ةيهلالا تابلتلا نا :يرشلالكش
 ا ىيربسنوح ل ىرتتمتك اسفن شبل ثيح نمو قمل ا[أ ةقيفحلاناسلب لوقب و ةيرانلاب
 (ىرس) ليست ادأ (نوج] تاز رتكال تسراتلا ا سن ور زوومم تشك

 ]| فاكلا او ءارلادب»_ثن» َرر)لثم (تو مح #) هرج ابها: همةي ردصلل ءايلا
 : ودي دل-1ناك الو (ىهلا) نرعملا فب هذلاكءانعمت دا اوهةسرعلا
 ىلامت هتلارونر ونتاذا كلاس اذكرأنل نأ الئاقن الالب .دعتأ فهر رفتو تردعملا
 بهذلا ناك نحلا/أن الزيغ نمل احلا نالبلوقبو رخ ::هندعم ف بهذلار اراك
 ثيم !هسملوتمملاملا نال راتلاابأ نالوقيف ارح ايتحر الا الخدا داديدحلاو
 ءايجا نمه بق لاريثأت هيف هللا تاقصَتروظوهتبإ رش تافستيحاذا هتلعو فاصنالا
 ناك هتاهّلا هر كرتصب ل! نسما نع ىو رام نايعالا بلقؤءاعدل ةباجاو رصيلاةروقوملا
 تاهو .واشنلل تامل غلق اصاع مال أوف ضرالا لا دوراشأ» دن ىلع هنيعتعقو الف هديل طو اش يهب تاهغل تارا ىلا ىو دوسا لج ردثا دايعب
 (ىنعملا) م مشت [نم مشن نموا ديوك اه مع سنإ (عيبط كتر زدشوإل ىع تب رهف ءرمأ

 ارانسل ةميقملاق ديدن اورائانأر اناث لوك اروي
 "تدكشإزون ممن 3 قوم3وَ وتآهلا لب

 لوي نوللايرانلل هتهبا شم نمو (ىعملا)ن احتمالا (نونآ) ترب .دنك نوءز
 تارارح هيله تياغاما دب زي ىبال عقواذك "ىلع كدب برشاو, ,نحما نطو | ناكتارانان أ
 كم قأيس من ملعداع ههولعفامثأ اوأرفا هردصتو هيلعارضرتعا نملاانأ لاقو تايلهتلا
 هبتشا ناو رانانأ(ىعملا) يب ةثمدكب نم كو رربدوخ ىو روعبتشمدشو ورب نم مسن ١ ل
 ,اؤنالا كل يلع تيتان اهيراقو قاذيثلن اذلباتىأ ىسهجوىل عمل هو عض انكذع
 ماتحزادركر سوح دا اذ ىم ىهةرارح أ معنل ىدوجو ىف :رهاظ يع ىتا اةيملآلا

 نءارؤتنلمانلمالسلا هيلغمدآ انديسنأ معنا ىنلا) أ 312جم
 » كم نوجوك سك دوه وازين إل ىونم ةكشاللا دعب هئابتجا نمر اس ىلاعتهللا
 دوه راصاذلاكىسملالاروثلا لس ىذلاو (ىنلا) ينشر دابعطرا قيياج قب هير
 دقق لورلا حطي نم ىوف ىلع ككاو تايغطلا نم تصاسخ نركت هحورو كالاكوهف كلما
 نكت مل مسهتعاهاو مدآلة كن الملا ةعاطاك ةفيلغلا نرعيطيراربالاو ءاطصلا نام هللا غاطأ



 عمل
 ههش ىاهت ةنافس وب رغلاو راثلابىلاعت برلا -:ءهلل'ىشررثءالو ىلاعت هللا يظعتلالا

 | 35ببلهح نهاهح سن ! قي ىم لاقت هيدشتل اويتقلا اذه نعراذتعالا قعرشراتلاب
 عقومر ب كنت لحم ل امته ظذلنان ىهامر أهلا مه شن 3 1) 6 دنخمارعبشم هيدشن سير |

 طبراو هامدي دما ىف ,هانراتلا (ىنلا) تكساءانعءةفشلا طبرا(دننبل] ماهفتسالا
 نمعرفاىأ هيشملا هيسشن ةمهل ىلع كلصغتالو ضارتعالاو نعطلا بنا و ماك الوثلتف ,كتغش

 هروب ل شم لوقيىلامت هلا نالزئاح لاثخلاو لم الل ام انا ذسه ىلع
 ناوفر رخام ىلعألا» رس هلا انسسدق عرش اسوم لأ

 اديرسالا هلا مدرملادأ رب كلا فرظب لاعلارهاظو رلااهلا
 ارب ه تازاوك مكمن

 بارب نال (هنم) رحيلا فلحرلا مسا) هي تازك
 تأ نمان(ىنها ىلع اضاع (نازكبلإا كان نك (نك نشمخ) رجلا ةفاح ىلء(ايرد

 ةبرشلا لح اسىلعتمدامتنأ الاثمة_فةلطإلاةدءوال بلطتر ة: شبا! لحاس ىف نك اس
 ىأ رصلاةناموعتنأف كنك .سدل هنالال لقا مع ماك وة دحولار تف الحر عضتالا_وسحم
 ةيفللارازسالا نءزقتالوأ كتم دى ءابكأي لير تبس لا تكسارهاظا الاعلاف
 نمالياو وحب ايدرادب نم نوج دص خر قو وتم اهلةي[الرخم اينالةيهلالا فراعللاو

 ا 0
 1 .نأك ىلو (ىعملا) رجل( ككل (كبل)

 انأنكل ىتبنباك اهفسوب 0
 لا نعلوقأ قر ,هانأف « ءاملانعريميالناشطما تاكرلا انرغنعربسأ ال

 /نياناجو ل دع اجو دارج ىأدةنمناجو لدعطاك| 5 0
 ىلذعأي . نك (ىنلا) يطع دا د) ن كم انمتمرسعأ لعف

 انف ىونتم .فبحال هيف نحورلاو ل ةهلا نة يفاطغأر نارا
 بهذ (دورجب) حر( ماب)م ادام( ان م وردم اطبوحاب
 (ماطز بشتكادأ( (وج)ل 2| 5 مليلة ترج

 / 0 3 ال 11 *ىنيا ف ذهو 00 ا
 زرضام بدا فول ىع هعو.سأب الر هاظل !لهأ دنعقارخت

 و ندحلاوهشوخ[ رتشوخ) يي تسردربفدويزكه حز هفلح « تر

 (ىعلاا



 ' قل

 ديعبلا بدوا نم نسح اديه الاو ةعاطا يد ديسرو ض>قرضاملا بدالاميدع .(ىسعلا)
 قمت اهلا شما اذكب ابلا ىلع نكستلأءاجوع تناكولو ةلخلا هلاتما دامت ءواعبط تاور ||:

 م تينامؤ ذاؤ يسنا له م نرتك ذلومينل تبع (تبب) لوي و رميالو لكمال هربخ
 بوما نم بح أ زاظلا لهأ هيلع ضرتعي ثيحي هماغم نم ماكعنو ثعلا هيلع باغاذا
 | دغاغتلابدملا الخ لاسولاو برغل ف عاسماو الا ىلع هالو وبحر ووشل- لهب ماقذلا
 تال ىو راك دنوا دخانالوم طاع ةوءدع انت سنالاح نودا هتقدر وضمن فرتعلا

 تدي(نت) ءافمادأ (ىا) تم ضرح تزردد] قلاب ١ و دو ضؤوح دركم دولا

 .درظمرضامممأ انه (د ل ضوحلا فارط أ انعم فاك ارسكي(ضوح دركم]ثولم(هدول 1)
 للغش (ددرك] ىتم 5( فيظنلا» انعم ةيس.راشغلاءأبلا ب .(لان) ردو رعفا ءانمتمركذم

 .نولو ٠ دحولار حج نع فلخت نمان (ىنعلا) لجرلا ضوح اج راخ(درم ضوح نورب)نوكيو
 مدخاىأ ةيقملار صب لست اهل لق ضوح فارط أر دةب ريشا ةنا -ةئلا ثولبمدوحو

 اطدعام تاراهظث الثلج اتحم هان ضوملاج رانوهىذلالحرلا رهط ىتمودشرملابلق

 نمرسلاو ةفمذلانمقالخالاوىمامللثولنءسذنلا ىهو نملابلاو رهاظلاةرامل
 ايندترهملاك ىرخأر هطت هتببرتض يفتح د ظؤملا ف لعذ ةلماكل ةراهألا دول رايغالا
 لام و ىونثم لوقي و راك وا طخ الومأل ثري ةيضرعلا را هطلاب وهال هدرتغب ىذلاو

 ءاتعنواةكةريدقت(وك) مدا ةوارود مهيب وخ يك ايزوا « داتقوار وعبهمضرحرا
 نع ضريعلا < السررتغلا فيظللا-(َيلا دنع( رود) عقو(دانقوا ) نءىندع (زا) وه
 | ضومل ا نع ديعبلا بيظنلاو هللال_هأ نع هءانتجالضوحلا نع اروبي ممةو دثرلا

 ةرانهطل دعب الءبلق ضو قوه ىذلا هلعء امج تغب ملاذاهنال هسظنةفاظن نم ديعباضيأ :

 »«- دوبناباب يب ضوح نبا يك ايؤو ئوتش لومي و رر غي اذ هاودشرملا ضوم ايدارأو ةلءاكسلا

 تازيم( نازي. مك مد شرااوهو ضوملاا ذ-ه (ضوحننا) م دوبنازيموكماسجائك اب
 || ظاظنو اريل ستمءالتباهنالضرحلااذهةناظن (ىن-لا) هلردفالوأص تان
 ةليلق هتراهملةروصلاو ماسجالاة-ي:سمىف ىذلا نان لرابتعاالو هلو دقالنازيم ماسح الا
 37 .ا:ةفربغ ىه ىلا اةف اظنلا ىلا لصب الة ةيمللا ىلا لب اذا نيعمو دو د هن الرادُلا

 (بك) < نادرا دناهن هاراير ىو« نيكرد نكبلا 52 شوخلدةكازإلل ىوتثم
 1 نكلل ضوح باعلان ال(ىنملا)ا ذه (نا) لس (هراد) ىنخم(ناهنب) فرط( ىرس) نملابلا

 ةريسب بحاصرهىذااورعلا فرطاايفءاش رطل عبلقا ا !ذهو نملابلاو ءافلنا
 يك اني قم ىسهلالادا دم البدو دم سائلا نع خم وا ردي لما ضرألا نءدعبيال
 الدو دعمر كلدو دن ةفاظنا (ىدملا) جي ددعة درك مك جرخردلا يرو هدام دهاوج و دودع



 يرتارمد تفك[ ىونكم دافنلا نم ئرنلاضتالا ىلع
 لات :(تنمص) هتاف كاذشرملا نع يىنكناملا( بك ) 6 بازا مرش مرادك
 (هدول1) ءالل لاق (تغك )ل غظتال "ىلا ب رق ىأ ىيلمعا (باتشي 0
 ةلزن< وه ىذملا دشرملا(ىنسعملا)ءاملا نم( بآزا) ءابخ( ع ءرش) اسم نأ (مراددك] ) تولللا
 هناجأف ىتاملعرساح ورلاو بلعلا ثولماي لاما ناساب ىساعملا تّوللل لان اسلاءاملا
 |ءدنثءرهظي تأ قاصلاءاملاةلزتعو «ىذفادشرملا نم تس لاس ناسا ثّلملا

 ثوللل املا لات( ىنعما) هوس لئازه دولا ن سبوق سديرتابات
 ريغ و ةلاسجللا نم صاخعالف ثوللا ١-13 | كتامادامىأ ىريط ! عنيد وب

 ديعرو ىنخم* املا نموه ولم لك (ىنملا) بئانع
 - ايلا نمانهدارملانوكمذ دشرملاةمدعتوا
 اريغسلاهعماي ىف ىطونسلا ىوز ىلاعت هما نيم[ ضناثأو ةيصعم هنالنامالا عت ايلا

 ءابملا ىرعشالا يوم بأ نعطسوالا ىف فاربطلا نعد ةداجالانساايلا رعد :

 نم سفنلا ضابقلا يملا بغارلا لاقو 0ك اهناقتىأ ىدثنابلاعيشر اا
 ايها طرغل سفنلاة ريف لسملا امأو ناسنالا ىصنا هن نموهو ميابغلا
 اهتقيفدو ةيناسنالا نمخالناىهو ةمومذمتخاقولاو لاج ءرلا فق اغئابمذيونايمصلار اوأ

 3 هلق لك ىهلل اعت ىف س غلا جالا
 و ةفيقملا بأن دكت بالي الخ اع

 0 ل ع نم( ةيايز) ت تقلا 5 يدا

 فيكتلا:ادأ فاكلا نوكسو: دحوملانونلا تأ
 د او دبل (ق) بازل نرسومراس انعم

 .ام(دشثلاب) بولغلا ضوح (اهل د ضوح) ءاملا نم( بآن تارغأ +
 هراف هتمراس ضوحلا ةيانعامهنيذللادبلاو ةثجلا هنراقموةبن : نم نه
 ندبلاامأو ةرودكو ةفاثك قل كوهلا ل هأ ةنراقمنمو ةيئابعسملا امهتالاحا
 تأ لغاذيو ئماصماةيمروهر اغيظزراس مهنرلعة اياب نو تنال هأ بول ضوج



 تالاحلا لوحلىهدلاو ةيرشلات لاو مزاون ةضارسعالا كلاسلا ىل عبحاولا
 فوم لوغي ورمأب اذ هلو هن نيفراسعا!: مي قحط و هنطار ىلع هرهاط بلبل ةيناحورلا

 اسكبي (مك) . جر ادح ن كاك نت ضوح دأب 1 رسب ىادإ لد ضوح باند
 لوالانيثيشل لمعت تن ةيمدعلا ناكلا عن (ي هك يرئادومَدلا لاوح ةيسرافلا ف اكل
 لعأ (نك | ظنشو فرعا وزع مانع رخام نارودلا ىناثاورابغلاءانعم
 لفتسشاىأ ةفاظنلا كإرسببل بلقلا ضوح ةينرم ىلاو رد ى اواي( ىندملا) لصف ارشاح سمأ

 نم ىأ ة-لا ضوح ةبترم مظفر كاذ ل -ءموادو هنا لعأ ةبحاصمو باقلارمهطتن

 نايسعلاوىوولالهأ هدارأو ةلاودوجولارج(نرحي)
 (نانزمهر) ةقيقحلا باصصأو ةغير طلا باب رأ هيدارآو باها ارحب(لدرح) قعاهانه.( رب
 باقل ارحب ىءدوج ولا( ىسءملا) مهطسو ىفو (نانشناضرد) طاتخو اذهلاذه براش

 تايقبيالخ زا مهطسو ىفوامونب نكسر ىوغتلال عاب ىو لاله ىالتىأ طاتختو برا
 ىأرف (نايغتلب) الو بذعلا(نيرعلا] ل برأ (جعم)نمحرا ةروس و ىلاعت للا لاق
 طلتصفر 0 نعل |

 نائب ىفاصسإاو ىناحوك اريل مل ىرعكلا نيدلا مهن لاقو نيا الح ىمهتنا
 اىوقلا نيب باقلازجام نكي تائت رعب نأ امسهعنمي زجاه ىأ .اسنالا بلف
 لو ةيلغ لا ةيناطظلا ىوشلا نادم ياهلا تارونلا ىوذلاج اضرب خل ةرلغسلاو

0 0 

 كا دوك جسر بلا ع
 درغةرطام سضأ ا رم

 تنكنا (نسملا) كاتم درغمرماح مخ( زغم) فلخ( ساو بهذلو فعزاو الم

 بناج ىلارس تكل اح ىأ ىلع فلن فحزتالو ماد# بهذاو فحزا جوعأ تنكوأ اهمتيسأ
 اهفاياوار او راطاذاريطاكو أ نشلاو ين تاج ى الق لق



 قداكواو (وعلا)  ناتمءاوزادنيك.كنكيل « داحدشرطخرك تاهاششيط
 حور نانناطابلا نءذو ريصيال ممول باع, نكل فوغو أ طخ حورلل نأطا دا اروض>
 7 احس نكلورطخ هلا رهف ةقيقلاناطاسروط ىف بردت ب ا (طلاة اح
 وقى اجو دورك ثزارنربس وح اشو ىو. هرؤضح نع نوربصيال ق اعلا
 اذاناطلسلا(ينلارتي ردسألو أةددوالءابلا(ىنرعش) زيلعتة ادأ(نوح) يدونرتشوخ

 البلا !دك نس !نوكنت ةواللل ثرهذاذاواولا ْتهذاذا حورلاركبسا!نم ىلحأ ن
 نيم هتامدت تذل د أ ىدف !ذافر كسلا نمىلحأ

 * 201 ىأ وي ىو ثم لاق ىل!ءة هللا تابذن نيم ةيذلح يل ءان
 ريب ركوءادتلا ةادأ ىا(ركستمالمىا) عيا صوت نك اهرو»

 ىال ثا ةماللا(ارتتمالس) مالا ءاثسم زعافلا ا لمه“ ارلا نوكسو ةيمدعبا فاكسلا
 (ا يسون ك اهيدإ ةيباللا بلاملا ىأ بلطلا اه انعم ةمقلا طاش

 لبا ىر_هلاو فيعشا !ءانهمىههاولا نات ىرعلا ىهاو وت
 تثنابا ]نك ”رتا شعل !تارطتننكلي اثةجايةماللابلأ لاي

 مهاذأق ءازربسو لاذملا تامالماوك
 لودي وذف اسم عطتالو ةطسارريغتءالبلا

 فكي وةرضاررانلانىهو ىشهلاران نوفاك سور (ىنملا راثااتبب
 رو وسم + ىم ىممل الاى عل ارانبدولع قشعلاران حم نأ ةدام لاو في

 الث. (ةروتسسوسمه) يتم ةرو؟ درك دي
 لنا اذأت ساو ٌنارحالا بو فى ديزوس (ثنديز وس) قشعلا (ار ودم نولكلا
 اناا ىف نؤلاكسل !قازحا لس ندا نازح اق ثعلا(ىمال) انودكوه سيلا (ثسين ءروك) د-ثإ) ىعأ(دوكب) اذه مءانم نيازهريدنت (نز) وه (وأ) نملك (هكرم)
 ادع وىعأ ناك دلكو نطابااقرحيو ملا !ذكرهاظلا ىفباذثلا قرحتر الا ناك
 ىوتثم نولكسلا نما هياعاطيالو ,!الا ىثهلاراكانوناك اوال سياووةّق شهلا نع

 ىنكوئةلكنم قرولا مما(ثلرب) مدشل موف
 دشو راس نهم (دش)ةي ردصال ايلا (ىر

 .نابود لرب دوار كريري
 أ (ى) ىلا ىلِ ةردةااودازلا نعي



 فس

 توملاوهو مملا تفي (لر مر تذسجوو تقل .انهدباطلءابلا (ىفاي)
 وزادت اماعطواداز كلم اعطل امدعماسعطودارلام دعدازد

 ةوئفعشلاو ءازغكلر ثلا ناكاا لوي حو رهللا سرق هناك ت ولان

 قوتثم ةيدبال ةداعسلاو ةيمابلاحورلاتيقلءائذلا كحْورتذذلَتو |[

 1 دأمنوج) م تت7نسوسو لك تناجةقور »ب تنك تورم
 عورمشلا ىعمب والا (تذرك )ر ورمل ةيردمللءايلا(ىداش) باطلن!ةادأ ةيقوذلا

 | عرشوادباسل (ىدملا) كس ىأ ب انرك ذمدوفم ض ام لعف اه انعم ل سأ ىل ةا اوئيدلاف

 [لوةهحو رمان سقف هناك اننوسو ادرو تكسملحور شو را دئازارو رس لي طع مغلا

 تنيزتاغأ لعا ءتأاو ّت .اررئارارسس الإ لحورشلاسإب تطاسأ ا

 ت0 2و كشر جاكي نسولاودرولاب
 د ) ريغلا فوخ (ناركيد ىوخ) ىذا لاذ( بخ )ني تسسعناخ عرصو
 اوهىذلاْ لان (ىهلل) فيم شوودنر(تسس) تبل ريم (ةناعغرم) نم ىعع(زازك نما

 اذعسس فرع تيبلاريطو فوخربسغ نمر ص ىف طبلا نال نامأو نمأ كلوه فو خريشال

 ,« ىناحل ارئاسر تاضايرلاوءالتنالا عاونأ ىلع ةزمهل قاشعلا
 قيما وحلا بطاخإ ماا ناغو رويمحامل'ناطلسم>رتانيلعداأومخو ردنا

 سل :ىأ 0 ثا اج دع امال ءوايوادو ترم دعبانأ ب هرحاي
 زول قىأ نوف تاذالتالسزاح ( (ىغلا) 6 قوتحر كبد ده دقاق 0
 الزل ايسشوكي رخآودج ىلا .لك تالام عاونأ
 5 !لدأ

 يحد هبات و انك ندا 0 ا
 فيطللاا ذكر ةء هلا نالىرخ أ نواف هرثأ لج لكى طعن ىنملا ر «تدركد

 ذا الالاف لال نونملاريغ نوئج سغ:لكق كنك اذك نك اذان قزارلاو
 3 ايرقط قارغت سالا اذه

 نك لك اش ءىلع هت« ىلاعت هللا الو نول هنا سانلا لوغي ين> مك دح أناسا ل هكبأل
 !ذهلو !منونحم لقاعلافلقعرتس عون ةغسلك ىفوةةىلا ذهل نو ديةمو نوموكت# مهذ ةةصبا



 مو

  ىفأ مت (ىنعلا) كي لح ارم نبا. مز زددص أخوي لثم دش نب نوثح دم !نونف سن

 وه قذلا نونجلا صوصملا فعشوت:نونلل ارش اوال ثم سانلا نيب راصوانونت نوثملا
 ارى لاعتىرابلاةريشح لس الاريمالابدارأو لجاالا مك امساو مظعالاريم لاريسجنر
 .امللا قولا بوأغمو شعل روس أشعل ا نيرو ليم برض سافل ن 3
 نع هنا لحالارعمالا ى ثعرجتز فوه ىذلا وثم !نصوصملا ىلعو مؤهقلا عاون أر موا علا
 2 ,كناوب:نانغ ف ىو ونجونثوطبلالعودوتقلا
  شادملاو لفعلا لامعزسك نونجوه (ىنلا) يدتهد |

 هرومأد لع أ تنأ مهل لوخأ انأو فو ههن مهلك هع 1
 مضي ىفاتلاو ل ايرلاءانعم ةسسب رعلا*ا

 اي لوميمحور هللا

 لاس نم لول خوله نوذملا
 وهو نونلا ىذ: داع لحال ن انس املا ىلا" ابحالا* ىجش ا ىفا ذه م نوتلاودتدايءسهج

 هيدسو نونلاوذ هسيقلو هراونأ مكيلعو انيلع ضافأو هرارسأ هللا دق ىرمصلا مهاربا نب تايون
 ا. ىنح مالكت ملكتفاغيلب ىذأ ءوذ كواهسدومهت اوين فوج انل قرسف ة:يغس وف ارفاسم ناك هنا
 هوبقلا :مورج اذلل ا وعق دو توخ نم ة دح اراد تأ ةزودربح او لك مش ىفو تاتبملا نم فول ءانأف
 ةيلست ةياكملا هذه ءايف سال ناهربو* ايلوالا ناطل هز وأو ثوللا بح اس ىأ نوتلا اذ
 ىونثم قاشت ديحل نارغلا,اهلع ديشتساو جالا طر صئتك لبا ةعأ م ءانرعلا ءارقفال
 لعق( اتقإاذك (نلبا) دايو فونحر و وردك «دامار ىرصم نونلاوذنمستمت الو
 ءايلأ[قونج) ىلالتحاو هجومتو هحايص (دوشو ردناك )و قو انعم بئاغاكذ مدوفم ضام
 أوعو سانلا لمعأ هنوكم: نود ىرصا انوتلا ىذفقوادك (ىنعملا)دي دج (و) ةدحوالهبف
 ىوزا ديسرى و كالفلا ق ونا هك مش نا دنحروش لا كم ديدج نوئج هدوحو فر هظو دلو هنأ
 هانم( ىو زا) وال عارصملا ىلا فورصمو هو زسو» ام( د.سراحم) (لئاراهركسو
 يتسع ىلا ل دوور بطالة خاو هجرتتو هحايسو (ىنملا) احلم( ط الخ الل(ارا هركج)
 ملم ضرالا هجو ىلء مسه نيذلا هثابحا طالخخا ىلا سو نوثلايذ نمو كالغلا قوف لو هلأ
 نم ضراوعو نوئجنا مضوتم مهونيالاأ ل حالو قاثااعارمصلا ىف ذر جري دمت اهحرجو
 فهلا لاكن مو ندا 'بارمث نم اناركس ناكنم نونك دوجولا ةينبعمشلال ل! لوأ ىف ناك
 (ند) مالي نادرادغررش ىللهيو ال اخءزوشما رع رو ومده ول ىع لاتاهم

 تامه (دوخررش) تنأ (ون)عض'الاه انعم: دحواا تونلارسكو بلا عب (هسنم)

 | يناج (ىلمي) اهننواينلابغارم بائس (نلاخ هروش) اجت

1 



 | بوذممأب مهوتتالتا هينتوعما .(يعللإإ نو. ,رجاطلا ءاربكلا لاننا نوادخإل فرو
 عم قدعلا ىراكس توجو جْوَعفْزطو بناج كونو جوع ضتالنأ انهطانختو اين
 1 93 اعلاو ل دعلا لاكنم منونجتالاق اظنلا باصخأ لمسلا لاك
 ,ىلخ ف ىو لاق ة بلا ىلا ةصح ا نم عمحر /ملاولا وةهافدلا
 .ينث لعف (دوبنإ ةذاطلا انعم انه( بان) هي دور تاشا مدي را

 قلشلا نكي ل( ىنملا) اهتقرح ىنعماعةطخ (دويرح) مهاهل(ناشامشب ر)نوثلاىذىأ هران
 اويعذو هنالك ىناعماومهغيو نأ ثيحي شع تامدضي ال تقرحامركو ةونح ىلع ةقامط |

 (هكنوح) مداه فادي 2 ّ دوج 2
 أ كوالا اذ ىادوطبر(شدن هركدنب)ا مفراشلا عقود انف شن 1) وعلا ىل-ىف(ماوء شي ررد)
 .ءلىأ ةيلجالامالريدغت مولا مساوه(دا)ةدحولا نقءابلا 4

 |مهدنم ىيرملا مهداقتعا ةنيرثيهذأو ماوعلا نساحم ىعرت هحو في رشا م لفران تقرحأ |
 ىوتشم ٍناديز ىف هوعشيلا مر ديت واني دامو زا ىلا هنا بعت ازاو هنا ةءدسةوعب

 قتادأ (تيين) مماطدنبك يدلنتهرنيزهجو ء 00 و تمارس
 ماكل) اذنه (نبا) بصسلاو ملا ءانيمةتزمل!فاكسلا متخب (نذي ثك) واولا مت« (او
 ا ا يا يال
 (كن:ءار) هيلاراشلاواذهنم (نيزإ عاهفتسالا قوم درو بمجتلا مج لمعتن ءاسملإ

 فل مامللا اذه بصسل ناكل (ىملا) ماوعملا ئنعج(ماع)ت ونأي(دننىب) قيضلا قب رطلا
 نونملاا نعزارتحالا نكءال لوب هحور فاس دق هاك اتيض وير طلا اذه نه ماوعلا أولو
 اذ_هنم .ماوعلا أولو اهطبضالو قدعلاو رايتخالا مرق تاثدضحالو هللابو هللا ىف

 !تاماكل مهمهثدعبو نيرا نآه ام ناهدم) :
 2 / يي ناشن ىاناه اشو دير وك هرك ن

 نيك )ورلا فو (ناجفوخ) ماوغلا نم (هسماعز)ءابلوالاو
 امهر (ةوركو) ماوعلا هسيلاراشملاو بي رمل ةراشا مسا نياوهنالا
 نيل الساوأر(ىعلا) ةمالهربغ نم( تانشن الار (تاهاشو)

 2 نال ةوظعلا قاشملا م-عماوبص#و حورلا ف
 انتنيرشالا منام مهعاببنألاولاةب ىونعما مهلاج مارعلا ده

 ءايبنالاز ايهم ,نوكسسل ىوبقلا مسهلاج ده .ىلءاور دقي موي ث نم نحرلا لأ أمو
 لسه أ لع اللوقي هح ورمي! دق «اكر أ غالإ نع نورو :منامزوتآ لك قئابلوالاو
 . دوب نأ ديل كدا مكح هكنوح لل ىم معانا ذه تلغاذإو نطابلا لهأ ةقيقسير هاظلا



 مع

 ديلا هدارأ(فك) ف( ردلا) كما( مكح)اد (هكنوج) جدوي نادي ردتوتلاوذمرجال
 | ةايلامشن (ةوب) طالخالا سانلا نم شايوالا حاملا لاق شاب وال انه مهو  (تادنر)
 ديف مكسحلا ناك اهنا (ىنعلا] ناك ىتهجىماملا ةغيسردصملاندوب نمواوأ تو هدحوملا
 هللااشس :نونلاوذناكمرجال مسهرارسأ ىف ءاوعاطيلو «اياوالار دق نولعبالنيذلا شايوالا

 ءاهةلا دي مكمل ا ناك اذا لوذيهنأكب اسةعلاو سدلسا معدثعو :
 اقم نوالاوذمدهدنءنوكيةلاممال ىفافنلا ضرغلابع مثلا ,
 راو قىج لافتا بهن نيعة لاو ني ديرملا ىلع هبنف تامزلك ىف هانم اذكر تالا

 اناطلبس هنوكةلاسبهذيسراقتاورظن!(ىنعلا] يب - 2
 ماوعلا ةهباتمريغماديحو ذب رطلا ناب سو .كل ل اف طأ دب ف ميلا دلاكردقلا يظع
 |ردلا نمالعأ ىرصلانونلاىذردت نار هشنسا تب ههلا بمعأ نما ذ هو ماوهلاك مهنيدلا
 (مجص) يئراردتا قع قاف «ةراطقرد تاب ىايردهحردإو ىو اردتهملا ف يتبل
 ءايلا(ىلاف)ةرطخق ءانمسة د_حولل ةزمدلا (ٌءرطرد) خيرت (تامىايدد) وهاسردلا
 نوثلا.اذء.يىحوهامرالا (ىنمملا ةدحوللٌءرذ ةز مهلا ادك سمتءانه#:دحوال
 "نفع ةروصلا ىفرم ,يرؤيوه ىأ ةرذ ف ةبشخم سنو ِةرظخ ف "خير وغمدلامءأو ىرمدما
 دوه قورل دنا ل داو م دوعردآار سارا اكوتثم لاقا دهلو غصت انا ىف
 : يسسولمايلا (ىاثخآ ) «دوتكرب|
 9 اهارأ ا روح )نونلاو ذ

 نموه لب نونلااذءبشيىتحردلاةلوقمىأ(ئ ملا هرهطأر هغف(دوةكر)
 يوب ىو ع ردنلابسهتاكملطو الاف فنروطأ اعل ىف «فشن ىرأ ىنعملا ف
 (تم)هثم(كوزا)هبف(ر زد) < دشوصو تشك تس” ىوزالاءودشو ع قو د> تارت
 اهو ركولاهل اهو تيحمسمشلا كل تارذللا لجو (ىتسعملا) تراس(دش) تركس
 هاله نكتلو تكورلاوعلا تركس دع بار ءوتاةئاكلاتارذ تي هدوج وفىأ
 تسدر لحتوجإل كع .نولذاغاذه نمرايغالاو هل هتانابو ىلاعت هللا ىو بامدكر تبالاةلاملا
 هلشرعمغ نم (ناكم) ةدحرلل ايلا (ىرادغ) دوب ىرأ درير و همن 13 دوبىرادغا
 راق دس مكحل وهو معلا ناك الر (ىتعملا) بولص اوه هظذارا درو ةدحولل *انلا(ىدادب)
 ..الىذا ارا دغا يدار اوايولصم هرس هللا اسد ةرو منمر اص ال
 ىم اذك هللا لهب دغاهدارأ ةمكحليلاهن نا هنرسإذان
 ملا (ت 4 !نولدعب دما مزال « 7
 .لعف نأ انعم( بمآ )لغشلاو ةردقل او
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 ىهتا ممل باذج) ملأ (مهيشف) مهو
 2 اناهفسزأب رو :
 (انريطتالا) معااصحو مهتهافسنمراذكلا مدارأ ارقي وطلاب نيألا موقلا ءابنالل

 'ا| انممكتتملو ب (مكسنجرتل اوهتتل نعل) مكبس انعرا طا عاطل( مك .كب) انمءاشنأ
 ىلع ماهذتسا 0 (مكعم) كمي كرار( لب اينع
 تاك ذ) ىرخالا نير مه ويانه فك لامدأو ليهستلاو هلا اهتزمه ىوذيطرشلاا

 هدارلاو ماهفتسالاحيوهو عرذكو عرطت ىأ فوذحم ل ملظ
 ءانهغس لعشباكو ناالج ىسهتتا مككر ثدملا توزوامتم (نو ١1

 يراصتااهتتءفاارظناو مان الا ميطنو نسف ماو كيلو .نمح ىف مولو:نوكمالو 3 ردك عاما

 ما(سن) ( تاك” دراما مانا ان ن1نام نيب اشرنا ىء مهب
 كنوع .ضكتا) ركل مدرطمر شا سمأ ةدحوملاءابلا كدب )يباستلا
 هيلع ىسيعاث ديس بوسنلا اذ مدا ارأو بوقت لامع ,ا ىلا .ةينللءالا
 دوهل ارابحأ م .ءز نعرابخ اذ هوا ول ممول طرا ) راصمانعم(تشك)مالسلا

 هللا ىلا نيبوسفملا نم بو تم هناوه كاسالا وهلخىأفلا دوهلارا.- أله ر طنا (ىحلا)
 .(مهقتانمف) ءاببقلا روس ىلإءةهلا لاق مهر ىلءاب واس مراسم لات

 تايآن مهرغكو مهةاثيم) مهند مدهانءل ىأ فو الجت ةقلغتما

 : نهر الث( مهر كب لمه عسب طلب فلغ اني ولق مهلوةو قحرم
 هيلغ ف طعام يو هئيب لصفلل«ابلار ركو اناث( روكي بو) هاكيأو مالس نيهلاد

 9 0م ١لوسرإبي نبى ميسم اهل دفان ]نيرصغم (مقلوو ايظعان نبني ضلع مهلوقو)
 قل ىأ ىسيمب ىبحا دوهو بولو لون( مليش نكملو وبلسامو ولتاءذ) مه تزف

 .نكيإل لوغننالو ءةريظحب نكن لالج سنتا ءاياءوناظف:
 دنان نما ارو ر مس » دوهج بو همتسو !لوغب نوح ه ىم .ءايلوالا ف يكف ءايننالل
 ٍلضعى# مسه ولم لطابلا موكزودوهلا لوب مالا ةيلع ناك انو (ىعلل) 3

 ثول ىم نكمالىأ نمالا معي ريتا دحاردفب ىتمو نكجالىأ نم
 هيناتلاوليلعتلا كوالا(نوج) م دوشوج موف تناو تهمه دوو نوع
 ابن الاغا موف خال ىأ مهءامدن ذل ىذساطللااذلاذ بلق ناك (ىن



 عمل

 اكونيل -رملا خس نم قاطبالاممزارغل ااولاقاك لشي دملا ىف ةكم نمرخ-اهو ملسو هيلع هلا ىلس

 هسهما دوبلارابح أن مربح هْنبلا لخدون صحتو مهمزق مالا هيلع ىديعان فيسبل عقو
 تول ةةاس انس رانزمخ أو سؤناطيط ىلع شهلا اأو كلعف ريفا هيلا حو هكمل سوباطبط
 فيك الئاتلسزلا ديس وح قدم ركلابآل ىلاراكدنوادخانالومراشأو ىح اذن 1 تاع
 ىذا (اذ ناك نا مهالااولاتذاو) لافنألا رو ىف ىلاهتدنلا لاف ميف تن وقم عمهلرم يأ

 (ملأ باسمي انتآوأ ءانمسلا نم راج انيلعرطمأف كل دنع نم) لزنلا (قم اوه دمم لوي
 قاصتهنلا لاق هئالطب م ,ةريصب ىلع هنااماهياو هازهت سا هريغورضنلا هلاق ءراكسنا لعوب
 دعبالا ةيأ ب ذعت ماو مع اذا باذعلاذال(ميف تنأو) ولأ امب ) .ذعبل هه اناكامو)
 1! لسو هيلعمشا ىلءاسنإلا اخ ار ولاا ذك نيلالح ىبؤن وااو بسن ج ور
 نو :لاىذ سدح ناك انلومنمتأ ىف لاك ء-هوقىفعشلا ليفاكمو غلا لا ذ كيال موف فاوناك
 2م رايات ساب ٠ طخ اراب داس دلؤو ىوثمرلا: قدح“
 رمثي) رو زلاؤه(بالتإنب )بعذارءانإيكرز)بهذلا(دز)
 + ننئامللا نير وزملا نم هعافلو .صلانابهذلا نوكي (ئنعملا) ديزأ ءانعمليضغتلا
 نملمك!ازجشلاو لءاكل اددشرلل لوي حوت سدغماك دخلا نعج راغدت از مظع

 مدنا قنات تزالشر زانام ووو وكر لأ جظءرطخ لمحل باهبأو ع
 نم ةبونملابه احا هدارأو فنيوب عج (نافسو) هب درج سن اردنا وخو»

 باصصأ مهو تشزعمج (تاتشزإ دن ند( برر همركماه فلها نلسرملا
 (شئارد)ن ال اودع (نابوخو دء] نم دال (639] ويعم (دنا خم) روزتلاو ءاررلا
 نال نوضخمسارلا باصصأ دس نمةيونعملا بيباحلا (ىيعلا) نو دمي (دنيتح) راثلا ىف
 :نو.فطاالبلاو و ابشملاو تاضا.رئاراتىأ رانلا ىف نوثيعب حابه !ءا دع الا, اهلل
 ىونثم لا ةةءترخارم_مالسلا هيلع فسوبان ديس نعرر مثلاوهاك لودملانا دنز فم:
 رثبل اق( دنهحرد) د ا
 هوايعا (دتهدم) بثالاوهو ركع يح (ناكرك) رثبلا مساوهو ءاجن متم هح نال
 هلسح نم هتوخ ا فسونان ديس نا لومحلا نا دنزورثب فن اوخال ار كم نم بيب اهلا (ىنهملا)



 جك فارملالاءاتعم فاكتااريكي (مرك) 0
 عدس سس ب !رهاظلا بئذلا(ىنعلا) "يس ءائعم .ضام لعن (تشذك) رديإ
 07 ب ذلا ويس ييثأتلاو رمق قدما نهواللا

 اذه رك رك ذ مدرغم ىضلم ل عةبرع (درك م خز) :ه قيتسنانبهاللا دمآ م. يل
 ىأ(هدما) ىفانل اعارصااىلافو رسم ءانممقذ اعاوهو قيبللارزء ىف (قيلر عود بذل
 اقذام ارذع ىأ هداررمقذو ىلع هايتال جال برضلا كلاذودح أ بئذلا اذه برش (ىنعلا)
 تنآامو بئالا هلك )اب اذعات مدنع ف يوب حسضرتو) ىيرن( «01) الثا
 ن الج ئمهتنا دنع (يضاسال وو ( (نسيفع

 مهنا م هراذتعأو هبمهلعف ةهح نمناوبحلا لكش ىف ناوخ الاءالؤدالئاق فسو اوخاب

 لاق يناقايقاءؤ دسار ف سويا ديس اورشنيألا مهمجنا لاهل اوىبتسنا 7

 لركن يادوضاوسرتبفاع «. تركت يل رار

0 0 0 3 0 
 /مويداسسل ارش نال (ىنسعملا)هولعشي ( :ك )كلش , (ناكس) ةمايقلا موي راض د

 ءاؤرفدح | ىأراذا ايئاللاءذهىف تح بالا ةروس ىلع هنولعتو هنزل

 ازوردو. قوج تروح »و راوختراد رم سدت صرحر يرشح ما 0
 ىلع احلا موونوكيةيمكسحلا ةساحتلا لك آر سذلا صب رخام 2 (ىنعلا) جراما
 سه نامادنادنك ارابتازإل ىو اذك ةساغلا لك ؟سمضلا ىلا ةنوسنمةروص
 ةحارلا ىلع قلطتةيمجعلا فاكلا عش (ه .دنك ) نينازلا(ارئاسناز) ميتاهدم دنكدوباراروخ
 داو (ارتاروزخخ)بي نما اوهو سلا هيدارأو ةروتسلاءاشمالا (نارنمادنا)ةنقثلا

 لا ىأانتثمنوكيريالا ف ننآرلارسو (ىنعلا) ملا كاتم: (ناهد
 1 .ديسر اهلديزاك خدك لب ىوتمانتن ملا برأ مفو

 لسساولا لا نلا لاذايندلا ءزه هلا رهالفثكااذا(ىناا)
 ايدحرشملاو ةهبقلالاففالا سوما تلا ةغاردو وثوم مسهراس بولا



 11 ا كا نأ كا ل 1157
 أركب (ةشيب) عى تازرادوجو نيزوشرذحربمىدآدوجودمأ هس ىوننم ارهاظو
 (وشرذحي) :اسئالادوحو (ىدادوجر) أ (دمآ )م دحولل :زمولاوةدسأملاةسرعلا ءايلا
 (ىدناز)طرشلاةادأرك ١ نم ةضضخم: (ر ) دوؤحولل انه نم ( دوج ءونيز) رذملا ىلع نك
 دام ىذآلادوجر ىأ (ىسعملا] باطني ىدو ايلاو سفن لا ذنمىأىدنآز هريدةن
 نا ديلا قالخ الاو ةممالا تامصلل عمابس دس لاك ىأ تاناويملا نذرس اوكسال :عماج

 دوج ىلا اذه نمر ذل ىلع نك ىنابحرلا ٍسغتلاذلا ىناك ناىأ نس غنلا لاذ

 (الودخ) يلم( بوخ) ريغ
 قالخا فولأ ىأ .

 منوع م00 يسرد كح ف ىو ةملاو ةللأس ةهمذو هدب
 : (تسارإ):داعلا ءانعم( وخ) ب تسرز نآ دمك هذا

 ىذه قلما ال اذا مكملا (ىنلا)ابهد(تسرزإ ننكنملا كاد( نك ) ىلا (دنا ( سافلا نم (سمزا) دينا( سم بهذلاناك اليزدكنوحح) ريضغتةادأ توفل ةاتثلا ءانلا تنير
 ىنفلا دبع يشل لات مكمل انتم ديزأو سالك يبلغ ناكاذا بحذلانلاك ايلاعنوكي

 | مكح امهمكح هحرش لات اووردقر اصر أ نيو سوأ اكل باب مالفل !ةياغك ىف
 قريد وشم بلا غل كسلا: سمبل انكرذ وعمل اوةيعينتملا قالخالا اذنك .' النا

 [ردناك ):دحؤللءابلا(قريس)ب تبحاوتردحريوصت آر مه« تسا بلاغ تدوجورذلاك
 ءانملاهتفي (مهر ةلاق (ثلاق) الدرعتوىهىتلاءانعم باطغلانلا (تدوجو
 (تسيجاو)ال رشح (تريشحإ) ريوصتلاث لاذ( يودتا) ىلع ( بر اضيأ اهانعميلانوكسو
 بجاوريوصبلا اذ لعل اضيأ ةيلاغ ال دوو ف ىهىتلاةريسا كلو (ىنمملا). ثحاو
 قانسأ ةرشعر مب لا أبنا ةروسىفاباوخأ هلوةننع لس مال لاهي ء نأ ىوررهاطىأأ

 نوبحسن نوسوكس> م مهضعنو رزان ةروص ىلع مسمضعنو درغلا رص ىلع ما
 قعد الدب ىف متل نوغض# معضعنو مكحصب حس مس ضعت و ىمي مهظعنر موعوجو ىف
 مهاجرأو م.يديأ ةعطقم مهضعنو عملا لهأ مهرذمتي م وتاوذأ م عيغلا ليس مهرو دس



 :ءاس) مرق نوسحه خر فسوبتءاس« شن رددبارد كرك ىءاسإل ىوتمل اق
 ادأ(نوسمه) خر ءابلا !ذك ةدحوالوأةب رد الءابلا (ىرك ) ةولاءايلا

 ةع اسف ق أب وأ ةعيبطلا بئذ ةنراللا متن فضتي ىأأ ذرشلا ىف فأي ةءاسؤ (ىءلا)

 نسحرمملاكوهى الاف سوبل قأي ةءاسؤ وأ لوغعمل اريغل هتيحاصتو هتئراغا بث ذرشنلل

 اقلط ونسوا 1تافنسح قلم :رمقلاوهىألا ف وزةعا- فق ايوأ قالا

 عراشم لعن (ددرج) جاهيكو حال ناهتيهر زاهاجيسراعيسزادو رو ئم نسملا
 نس(ناهيةرزا) ليئعم (رد) روصلانم (اهيسْرا) ب ذيهانعمبْئاعرك ذمدرشم |

 !انلارودصلا نم بهذ( ىندملا) ئيسلا ياش ىهو هئيكعسج انك )ءاقملا يرحل

 ٍضروءو لدن قالخالاو .ةقرا-ةعيبطلا لوقب هاك ةئيس قالغاوح آل هال ا قي رط نه

 اهلل بجي نيوغقغس لدببالىذلا قلما كابهتماوبابأو هللا قال :ليدمال ىلاعتةوقب
 نمواولاتاذهلو نيطلاوا ,ءاملا نم ن اتم لال ثلا ا ةيعهلا ةرمسلا لدبلاقالثاو ناسنالا

 كماعفا ذه لمقر م دقوا .ايلوالاو ايبنالل ةمب انا اال ! ةهرسيالو قالخالا لي دنت تاماركلا

 مثالتثعي و مكنالخ ثيداجأ اودروأو ابنك قالخالا قءاطعأا فلا دقود |

 | يكسب رخووأكر د ىدازاىر كلب ىو لاتواذهنعبرشأ مت نالخالا عراكم

 ,رعبلا ف( رخوواكرد) ءاسننالا ىلا يوصي ن مينخلاو ةبسنلل هيف ايلا (ىدآزا) ي راغو مو
 يقيل! ىلا ناسنالا س ةعببطلا ىرسنو لي (يلا):يردمللءالا ,يناناد) ريجخلاو

 بساؤل ىم لاغتالاثماذه ىلع دروأ :عصأأو ءأإو ةفرعل !ىعور ملعتلاةامساوب ماو

 (لكس)رنلا (يسا) د 0-2 م ماروراوهرذو ريمكس
 .نلا ىلاك ةيسراةىلوألا فاك اراه ةفو نيلا مشب

 لعب | ادنكيمىزأن) تسلمو ماسر ..ك(سرخ )عسب ٍطدو (مارد] فيطل ءاهذ(راوءر)

 سرغلا (ىحاا]مالسلالعقي اشيأ (مالس مه) زعملا ةيدقلا ةمحتملاءايلا مش( ري) بعالا

 زعانف و اهيطيوافيطا ءاهؤم سيدو تاسنالا ملعتب 1"ىطن ثورحلا

 , اردنا تفرإو ع ملعتلا ةنراقعو مال ىطمبانبأ
 0 (ىراكش -شاي) راس (دش] ظفاسو سراح (تابسانإ) يسيركلب ىراكشاب

 نم باكللا ف بهذ (ىندعملا) .ةنس لل ءرخ[ىفءايلاو ديصلاوهر وك اوديدرتةادأ فاالا
 | بائذلا نا 2 ابنا هنااما 1ظذامرا.هةسوهلاو ىوهلاناسنالا
 هب دعانا 9 ىوللم انرامراشوأ اداب_ضايلكر اسوأ ..هاعرو

 ا سطس ا ادرخ) مدومتقل تاىارحا تفر
 باكا مهو ةعامط اودي راس ةلسح تبهذ فهكلا با ١كاذ



 ىوتثم هتسا جن هريظت لو ةئحلا لهأ نمراص ين مهنمدرثأت نما لاهو ىلاعنةثلا تلال
 تامزرك ىف (نايزره) يددوماداك كاد كوويدءاك « دنك رس عوف «شيسردنامز ره

 لمشب ليهم بئاغك لمدرغمعراشءلعف(دنك )ةبحولا«املا(عو) ردضلا ىف(هالسرد)

 اركمو ةناطب  ةسوسو ةراترسلان م اعوبر د هاف ىلاعت هقارهظي عسب نابز لك ف (ينلا)سرتقم تاوبح لوب (د) يشل (ماد) نم فنخع كو (هك)داطب( ود)
 ةيئاوبح ةلصخر هل ةراتو هناي راماهلاوايهلا اس

 ا مف دوسإلا نا ةدسأملا كلن ثمع و( ىن-هللا) خوي رط(ّتسهر
 اهم كرب س ةكبشل تح نفاع هذ بلكو راحل كو نم ظةباجذ عبس .لك ةدسأل كل: نم بها لوقتوأ خم ىونعمقب رمل اهم لكر دس ةكبشل ىتخ ىنابرم اهلا ةخهمل ا عمةزرتخ ةيناومملا
 بول لا با ص عبسلابدارأو ءلغغ بدس باكل اورام ىلع ةعو وسلا لعيوب رط
 ميسا لوب لاهملا ءالٌكهتَو :ةرضملاحيجدع لاه ارامل او بلكلابو
 ىمأ لعف(نك ]دب ردصلل ةزمملا(هكدزد) ف تاب
 انتدانا ارلا نوكسسم ومما متذب(رم لخادو فوح نم (توددزا) ةقرسلا لعفا امهأثعم

 توردزا)بلكلا نم (ثلس -زأ) قنا.( مك ىا] ورلا تور ىمج (ناجناج) صيصقلا
 باكلا نمص نأ تنأ نءابوتل ودملا ىعدع اب( ىنعملا] سرغلا  دعاقىل«فراع عنج (نانراع
 لخ اد نماوةرتسسا ةنب اعماقي رمط ىلع سول ًالاعنصلا تش ةدسأ منع ظلئازخأ مرأنا
 ةفرس اكن اهد_-اغماوقرستالإإو نانرعلاو لعلاوهح ورلاحو رشاف'افرعلا بل فوحو
 فوكللا باسأ باك ة مهرا د ممةههثل نك-:ملأةديجحالاسخوانةيطلا د نوكتدبالو
 هرس هللا انس دقريشن اذه لاو 2 لارهأ نمراساسس+ ابلكهنوك عمم ولف نم هتقربسف

 (ىرأب) فرش ىرابىر ثيم زمام هك وح « فبطارد نأ ىراب ىدزد# دوجإف 5+
 فيطالاردلا لا .لاقراستتك اذ (ىنعملا) ىنقل انعم ةسب رعلا«أبلا عتب
 ىوف ىلءاذهوفير ثلج تيلالماحتثك الو ردللا قرساةتقرسءاذا لس برضاذهو
 ىنامالا فز ةفراب نوكست اهعدن الو ىناعل ا ىرار هةر اس نوكس: اعد ةسقراسةعيبطلا
 دارأ نوالا اذنأنيظ ايشلا لغث لمهتالو فلمن ةمدحخ لقت لمحأف دالو الماس تنك نارا
 متبل هاو سنالا قارغس ل عاطغنالاو سنالا يطا يسشة يع بنقل نب

 تدرك



 ىديرم مف نابب ىفاذه جي تسأءدرك ادصاق تس .هن< اويد تونل او ذدكتادم م ندرك
 تاسودإو ىم ةدلصل | هينادساةلياتونحنكيإ هنانونا هرسونلاتسدق نونلاىذ
 كونلاىذة ستى ءابحالا (ىنعلا) م دن:زيلارناردونا دز وس ةددشنوتلاوذة فرد
 «يعمد الا وة ريش ايش الاتهو نمسلابناخلاو هذ
 وةلبقنيدنيردوا ٠ نك »ىزشم لالا عارسلا
 فرس فاكلاو ملا تاركا انياو ريلعتل فاكملا(ك )
 .تمكح) نوما لما دسات
 'ةءابقلندللا

 (دةكدسا

 ان_هيف هحو رمقاسّدقءلاف (نيدنيردوأ ةمكطوأ
 ةمكملوأ رس اد ماقال نوكيالناكت ااذه مجأ رقفتاو(ىنلا) دوليا

 هيدتشمشاتايآنمةبكو هيلاءحوت,ةلبق ىدمحم | نيف اذه ىف «_-وردشا
 مج را ىلمرق هس داب نون>انو وأ ىابرد نوح لدعزاروةرو »ف ىو اذبع يثمر هظيال
 ىتح(ان)ءرمع (واىايرد) هييشن ادأ (كرج ]ديك أ هنركو دبس ءانعملادقلا مغن( دود)
 نرالا ىذىلا عج اوربعش (وا)ةه اغسل لئاقءا ”ىبيكرت ف هوا (ىامرف هفس) وكي (دشاب)
 هيلالصيىأ ةهافلاء يأت ىتحر هااكوهىذلا لمع نع دعب اذ _هناذك ناك اذا(| يال)

 ا« وا ءاج لاك ا هنبئشاس اق ىمةهافس نوني نم بلا لصد ال لوقي هاك اذ نوما

 عتب رياونايبلل كن بكس حراك ) نوت مسخنارربعش(وا ) جب واءام دشوبم ىرأ
 رق (واام) ىطغي اهدربإ) فعشبام !ءاتعم رن مللءابلا (ىرامس) باهتاارهةزمهلا

 هيلءبلغتو هقع رق يطغ فمضلا تاصتتا أ واعر هو هيصملاكنمهقناشاح (ىعلا)

 ب (مماعو م دشمناوبدنالناثلشتؤزا 6ث هز ماعرشزوأ ]و ىوثم ةهاض
 ةرخآلا نينا شاعملاو امندلاءالمم مهد ارأو الممل اراعنمو (نالهاعْمل

 0 ولا اوذ(ىعلا رقم مش
 :ممئاعجنو رختغبا

 | نم نوم دامو مكسل 00 ل لامتهقا اة دوهراملاماافعام الك لاو
 هللا ديعي ل جر مث هلامو ء سهم هللا ليس ف ده الجر سانا ارمخ مالا هياعلاقو هلل انود
 اهسفنل راما مئات نمتناك ةزعلاءذهو هرشن مس انلا عدبو باعشلا نع سعد يف

 ةمالسلاالا سانلا ماوءرسشنم هوشبان الومران ديس دارأ امو ريغالمسهرو ريش نم هتمالسلال
 | ىلبك ااه ةيقيغحلا ةلزعلا ىع» زهر مكنحلا طابتةالغرغتل اوو اغثلاو ءايرلاو ةببغلا نم

 مآ ايم هاراد نمو مجارادسأتلا طااخ منال سائلا سانثت الاس الفالا ةمالعللاق

 |لاقترا تأ ينعلااذملو انلانملمسالا ةلردلا تا مهةفان نمو مسوةفان معآ ار نمو

 نونلاوذ(وا) «تسدشهاوبدوتستفرادسات « تسرب نتودنك لمع راعزدا# ىوشم

 1 ل بحجلا



 0 د (دنك ) لشملاراعنم (لفصراعز)
 و نججراصو ( تس دش هناودو) د :بهذ( تنفر ادصاق)ءدوجودباع ءانعم ىيكرت فصو
 ءاردسقتل ىأهدوجول دياعوهىذملا فيعضلا لق عراع نش هرسسهللاانسّدق نونل اوذ(ىنسعملا)
 ىذلا لوقيهناك انونحي سفن ىرأ تح لزنتكأأ <راصرا دان بهذءرس هلا اتسم أع
 قل اذه نمل لصف ينل فت ونحت رهاظاىف زقاعداسملا نع ديعدشاءللركف ف وه
 بو ترتشد وسب هواك زاسزو كوت م ديدشسك ظ ىوشم نوثلاوذ لاقو ذاع
 رذبلابتذيوأرشبلا3 صو( اك زاسزو) كش ىرت) هور امد دنب)نايبل(مك)
 عض (داكم) !ههلو(ارنيو) بر |ءانعمر ها لمف (زر) ىرهظو ىسأر ىلع (ممشن ورسمب)
 ينأر لم وبر ضاوا وفك فوطيراو(ىنءملا) تحتال ءانءمرشاح بهن ةسب رعلا فاكلا
 نايس نم جاب تاع مزن كما ده لن نواومعت الواو شتفتالا دهلور قبلا بتذي ىرهلنو

 نمور مبلا بنذوهو طول |ا ذه برش نمدجأ تح( ىعملا) هيلع دميعملاوهةةالاو( ةامث ىلإ يسوم رقب نم( ىنومواكذا) لوعغم ى عج ليعخ( يتق ) لشم(نوجإانأ( نم دجأ (6أب) ةوارهو اصعو طوس( ثمن برش( مخز ز) تح [ان) م تافتاكا ىمومراك زاليشش نوح
 انديسةرقسبرع . نم ةايح تل تاقلاب ىمومأن دسار لونعملا ناك ءايحر بلا مل ةعطق
 مات ىأ (متاراداناننتلتقذاو) ريوس ايف اكدش ا لاقعاللا هيلع يسوم
 ليتل ىأ (وبرضاانلمت)اهرمأ نم( نومكطت نكي[ هغم (ج رخ هلاو) اهف عمفادنو
 الح ىهننا هل مع نبال نالف ىلنق لاقرب ذا عزد سبعون كد بر (اهسسس)
 !ةلاوه لبمملا ناو سغتلا لق ىلا ةراسالانيدلا
 بتمر ةعببطاايىت: دارالابت م مهضعنلافاك
 لا سنلا نم مأ اين لا نممأ ناطبشل نم نلكهنا تشل اوا
 ىلا ناليذعاين لارناطيشلاو!هتي ز وابن هلا ىلا هريكمو ناطيشلا ىلا سفنلاةلاحاب (نونكت
 8 زك (اهشعسو رئاانله) اهاوهو ةرامالا سفنلا

 شاعملا لع مهل نب
 ناسا نعلوشبو لاقلا طبل



 (موشرك) ىدومةرغب(ى وداع )لونا لم( تشكومحه)ةيسنل فبل (ىوك)
 لك بآل ثم ىيكسحرت ف سورا ةعيسم تديدشك ن مة. رعلا داكلا عتب ثك
 اسرفريصأ ىأ اد دارلاوهاذ_هو بوبحلاوحرقلاو لالدلا تدعو بتجلاو طبالاو شكرامو
 أرقي لوتةملئسارورسمرمصأر غبل!بنذل بوسنملا طولا برش نمىتح (ىنعملا]ايوبحاللد»
 سوعج» م راكمدمحزر.:ثأ ددهد ازا ى لونا نالارورسواعرفوالا ةميروم

 راكم «) برش نم(مخززلا)لوتقملا (هتشك )ايحراص(دشءدنز)# واسر زدشا
 ايهذ (واسرز) 2 راسا تايم سال لثم (سيوسعه) رقلا بنذ
 ايهذءايهكلان باص ذل ساضلاك ةراغبلا بتدبءرش نءايحراص (ىئعلل) املاخ
 تادها لارا اؤأ,هباتهللا مح أ تادهاملا فيس: سفئلا ناوي برشاذااذك ايف اصا ملام
 هتشك) مر تكرس: وأو . ايداع تفك و تسحر هتشك ف كرتشم
 فاخ اه انما دومتاو) رارسالا لاقو(ار اررارساتغكن د)ج- .- ىأ لوس تو(تدحرب

 ةادأارو مدهلانبارش(ار راوخ نوخ) ةسمزلا كلت (:مزانا مهر أ ممىأةءارالادوغو
 نيبارشتمزلا كلترارسالءايالا دعب لاقو اكس نم بنوو لونقملا حو (ىمملا) لوعفللا
 هدتاهتقح معمر دنيز ه دّئادت شك تعاج نيك ن شو رثنك ف ىوممدلا
 ذءامااهذهمانممتءاجنادكءريدقت (كيتاج اسم ائيضم( نشور) لاق (تفك)
 ةءامملا هذه ىنلتةخترغار هال (يناا] لاللارغت :م(هنغش )+ هولخك(دنا تشكر
 هلا سد عرش ةوادعلاودملاب "ىلع لام توريفتم ىتموسخ ىف مسه ىذلا نامزلا لاذ
 ددركم دنيز «ناركممسج نبا ددركم دعك جواب وس لاق ةدغلا نمةسل!ىفهحور
 (ناركمسج نبا)لدةلا رص (د دركه تشك ) ناربال(مك )امل (نوج) هيبتا درارسا ئتسه
 ءارمءالا راع (نادرارسا) دوجولا (ْيَن ايلا لص (ددرا ,«هدنز) ريغتلا مسا اذوا
 فراعدوجو ىحيت ال اخلا فوي#ةر هبا لم ل يغثلا محلا اذه لتقبل (ىنعلا) تورو
 كئادزأب ايراوتت بداح وانام و ىء وو وماذا ما ارت سسانلا نار اد دارسال
 هدمت * (ا دزاب) رانلاو ةحلا (اررانوتخم) ىرت(دش)<دد ( (واداب) ) مار رارسالج
 :عرانلاو ةنملاهحو رىرتايندلا هذه ىفوهو (ىنعملا) رارسألا ةلج (اررارس لج لعت
 هعدخ مادديامتاو « آر ريد نابوخ ديار 0

 مررت 0 »وام مهعادشو
 ةالولسلا قي رط طرش نم مدن(ىنعلا)



 ((انشلا

 ىوتم ةقانا كل الا حور هالة مسا لاوحالا ةرتوا ذا هتاف تو اهمن برش نع

 دو زاسولمأ (وز) «ش عه دين حو ردوشأب 0 وزار شب 2
 نوكنش ىجح(دوشان) نتكا اهانم-ىمأ لعف (شكي) ليضغتةادأ(رت) لادللا امم تفذسح
 (تم) ىري_.وبل لاق اهلمالوةلا بعل فن هوه لذقا (ىنعملا]رةعلان(شرب) ةيح(و هز
 ةيفانا حورلا تح « مطر هطذتناو عاضرلابحح . ىلع بش 4 متنا لفطلاكس مالا
 ةيداحورلا تالاسحلا ىلا صن ,ىقشعلاو ةضايرلاب تمام لا نماهذظن ىأ لقسعلاب يق

 هور هللا سدغنوتل ا ىدةاكح ىلا عوج راذه
 ودئادتابك ىهدرر كتاب و واكبدررفت ناد ةيسر دوج ال ىوشم
 اج لامي حاصلا ىف لاتةماسملا كلن (رغنتآ)اول سو (دندي سر
 , .)نونلا ىذدنغ(و ا درث) مالا ىف نور غن نيذلا مسهتعاجىأ
 منن ماو محلا بناجالا ةلزنم مهلزن تنور هلا سّدق هاك (دينايك )ءاهةادأ (ىه)
 3 نمهتنااوغت ارغناءالثانم_مملاعنوذلا ىذزوضح لاو غنلا لا ذر سوال (ينعلا)
 اولاتةع اجل اءالوعو (ىنسملا) يب ناسافبا دمار .٠ ناتسودزامدتتثك أ
 ةلرحل اغنع لاول لجالحو راو صولحلا.ناكيإإ أدثه (:.نأ كاب ابح !نم نحت بدالاعمدلا
 نبا « تونر د لمع ىايردئا وح /(ي .عيصالبمالاو قدملاءانعمن ا نوكيف
 ماه ساةادآ ف يكءانعم ةعضلا عابشاو ةلامالاةنوبجب(قوحل) يي نوشج تلمع ِ
 ناتهلا اذهام(ناتيسح نا)لمعلارع(لمع يا باطَخْوادأ(ىا) با اءابلاو
 ىلع نوذغل بح اص لمع ارحا تنأ فيك (ىتعملا)كلغع ىلع(تلمعرب) رفا ةادأ تسا

 نملك دودو ىونتم نالن امل ءاكلا نانثعل نوثملا دانسسا ىأره نام ئأ ىونحلا لل ةع
 هلاقيو(نشلك) نام د(دود) 6 بارغزا شك اةنعدوش نوجه باك رددنركا|
 (دوشنوح) سمشلا ىلاىأ سمشلاف (بانق آرد) ل صيت (دسرك )نونا هبرعمو نوت

 ناخد( ىعملا) بار غلا ن م(بارغزا)ةءولغمو رو كمءامنملا(مةكشاعنع) ريست فيك []'
 نامدلاناالءررمتاذاف بارغلاةبولغمءاقتعلاربصت فيكو سعشلا ىلا لصب ىتمنوتالا
 ًارطبالىلاعلا فب ريشلاكإةعناررغت ب ارغل اهي ولخءنوكنالءامتعلاو رسم !ىلا رسب ال

 (يدكناو) ع نكمنباما مئابعام» نكن تايامزابكماوط وتم نوتملا اع
 (ابزا) كمتالءانعمرك ذمدرغءرضاح ىسج ربكم نمو فلخاهانهمةحوتفملا او نمة بكس م

 (نكم)اذه (نياانس(اب) دوبعنخ نأ حم)مالكل !اذهناس(ىذسنلانا] انم
 لرارسأ ءاذخا انعم فت الثل نوبحاذنان مالكا اذن ا انعرخؤن ال( ىملا] لعن ال
 .٠ دركر وددياشتارئابح مال ىو هنرتخا ىذفارايثخالا اذ هنع:كملااثترهطظأو



 قيلبال(دياشن) عصلل(ارتابح) صرص انه ممل نب (رم) جب ةركروصمملضدو شو هبا
 بنا ىأ هيلع»اتعمواربهريدةت( و ورب) ديدرتةادأ (ا) لعق انعم ضامزعف (درك ) ديعب(رود)
 ءرهاط ف لامن ىذلا لاتهلاعادخلاهدارأ (لقدو) روتسم »انعم ةيسرافا !ءابلا مشب (شون)
 ةءدقلاو رتسلابنييحلارمسمتنأ ياي الرأ كروض> .نيبحلاداعنا قيايال (ىنعملا) هنطاي

 اىدئا)ر سان (ايزار) « !همىفاهب راردنكمو رعاجترو انايمرخا ارزارإل ىرشملمملاو
 هانعم“ادتللءرخ ىف فاالا (اهم) نجح انعمردسملاتدروآن م ( روك ) طولا (نايم

 ايلا( ىف ٍباصسأ | ىف(ربارد) لع !(نكم) هجولا ةلمسهلا«ارلا مشب ( و نإ ناطا ساب

 ىلا كرس يح ناطلساب (ىنسعلا) راي ءانعم ملا تشب(« .ىردصملا فسوال
 أرد » مآهتسلد قداصو بحمأ 2 ىو باصسلاث هع كلوي يف الرقاب و طسولا

 اذهث لاس نم لاو الا عمي فوءاقدصأو نوح نمت (ىنعملا) يما تحب ردو لدلاعود
 لاماذهر ةرخآلا اوامنلا ىااعف كيلع ان ول نوط: اررطامحللاثو رو .كمباقلا ءافعشا

 ناهتمالا جات ب زكلاو قدصا !لتك ىرصملا نونلا ىذا اذسم مهرابخ اوهضشع.ديرملا
 نشل م« فانو ىز هاون اويدوا تفك« فا ذكز مانشدوديزاع !شْفإط ىونثم ريشي! ذهلو

 س(فاذكز از ّشلا(ماتشد) نونل اىؤييلا عمج ارمت 25 دير ءافوشسفلابأ دي(دي زا

 ان(ىعملا)ةلمهم كلاغلأ (فاقو ىزإكيكحلا (هناكاويد)ق آلا هلون[و[ح فك )ثبعلا

 نينا حلاك لاقوميفةدئانالى ألا تبعلا مالكا ساو شما دبولاتام مهم نونل اوذععس
 --ه بوح ود] ناربطنسود.مجر ل ىرإث٠ يناقر ىزك ال ينممال لموءااناغلأ
 هدب اسملا الؤهىلع (نآرإ دولت هل (ةبوحر) ب بوك ب زادنتتع ركل

 ةادأ ناو رارغلاو برهلا انعم( دنت ركب مهعيج(قماجإاس*(بوحو )لعق (درك)

 نم ىلع اسملاو ةرامفعا ىرو لحم نس ماق (ىنملا) برعضلا (بوك- )فو نم (ميبرذا) عحلا

 (دا)لاة(تنك“ أرزهو(رسدنابنجو) ل (ديدنخ)

 ثم (ىعملا) رظناءانعمك لمدرغمرضاح سمأ ( رك-ن)نوبحا هلا*الؤه(ن ) عبد

 ةرهاظلاممروسءاو ءلرظناىأ نواصل ءالؤه املي رثرظنالاقو«-ارثلرحو ةهغهن
 دا را ارانسودو ناتسودناشنوك نيناتسودإو ىوتثم ةرحلا ماع دهإاو رف فيك

 (تاتسودناشن) نبا .انعمفاكلامشا وك )ءابحالارظتا(نييناتسود) © ناجوسمه»

 رابخالا ىععزووع (دشاب) لمهلا لب تف ةةدملا(ير)ءابحالل(رئاتسود) ءاب الا ةمالع

 ءابحالا ةءالعنيأ ابحالارظنا(ىنعملا)ح ورلال ثم (ناج .وممه] رسوراسىأ ءاشنالاو

 انبالااوملتيفح ورلا كسسءالتالاو ملا ءابحاللراسازا دجوتةرحلا ةمالعناف



 معمل
 مي رز سءءانعمعراضملهف(دربك )دارملاو*ا ذه ةيمعلا فكلارسكي( ناو )و«(ك )4 تسير جاما قدا موك ر م تسود تسود رزدربك تار ىف 33 ىو هنالروبملاو نوذلاو رورسلاو يبيح

 كلا( زغم حن ر)بيبحلا نم ءاثعمتسودزا هر
 .لا(ىنمل )رشق ودل لئس (ثويوج )2

 0 :هدملا ناع

 (تسود) ب يبحلا(تسو

 ىأ (نا)رردسل ايلا(ىسدوإ أب
 هييبح بنتوجو 5 سمي قم هيب

 2 هلا ةمالع نكي لأ (ىنسعملا) رورسلااو ىضرلا عملمصتلا ءانع ..ناكولو ةي ردصلل ايلا( ىشك )ءالبلاىنعج(تف ةو) ةهل ادلى (الب رد) باتا ضابقناو سأرلا ارودد ريو هكر سارلارو رس ءانعبد وأو يردسللءايلا(ىثوخرس) تراس( د ردصفلايلا(يدود)ةالء(ناشن) ىراكنالا مايقمالا انهما دوتاسكي (ف) < ىنك تشك
 الو لوح ال دينحلا ىدينيب ىبثلالاقو رانلا نا لات النأ ءاضرلا نامل سوبأ لاقن حلاو ةيظعلا ىهاو لاو تاغآلا ىف
 فو بال ىَذ ( تيارا اليقرد اضقلابىشرلا مدع نمنوكي

 ”لدرد صلاترز « تسال ؟كوجاليزاتر فم سر» ف ىرتم العر
 رانا ثمءالا_ تالا ىف ةيظع ا ىماويفاو يه ليست يملا (ىسعلا)

 - ردنا ةبيصلا هت ساذا تلا ذفايضاردبعلا نوكي تما ءىشروهللا اجرب و دعلا الرب: ىذاروروربموهلم فوبْرلآب هال نمنح رانلا ف صلامملا با
 نموه نويقارعلا لاق تاماقملا نموأ لاوحالا نموهأ نويناسارم او نويفارعلا ىغرلا ىف فلتخاو ءتعاوشرو مهع هللا ىضرتامحلا هلا اول _ممواوةمكنيذلا فسوف ىلا عت هللا لاق
 ةياكح طسويف املا ديسسغياكح هروأ !ذولو ة, رخال ماقملا اذهزمالو بتم سيلف لامهرخآو بدتكمووف ماقمدؤأ نا امس قيفوتلاوتاماقلارادك بسنكءو هو لكرتلا ةراهنو تاماقملا نموهنوين سارح لاقو لاوحالارثا < استكمسيلو لاوحالا
 ه.ناختماناس اذه يارا رب رتامعل اوح ناز "نام*ءاب لاةنوتلا ىذا
 ةيئرسطابهدي سءص هل ىأ صيمخللاررامما فارةظأاو ىنانلا تيبلا ىلا فورصما ىراكنالا ماهفتسالا بدعم بيق .قئئادأ (ف) جدو لالاجو هد رعب وزو د و دوب لان ةدل وتم هيأرو هتسارفو تامفلٍل تعد حا و ناهغلا
 افلا فتامسمل نكيرلأ . (ىنسملا) ىناثلا ثيبلا ىف ىقأباك همقو ديعتسسا لب



 فهل

 يملا ىفوا ادلح ,علاوةمدات | ىفاراهنو ناك أروةسارف بح اسالن اعان
 هجر نامل عازل ىونشم هصاوخن بج ىف ءهمدقي ناك ىأ هنالغ نم نسحأءاربو ديزا داكلاوحاصملاوغتتلاف هك _جناكءديس(ىن لا لفن ديبع نم( شيوخنا هيزرف) »ارب (ىدبد) تامقلرلا عار روهشيشلاو ند ارث( شيخي لخشلا ف راكرد) هك-عءانعم نامل ةيكبا ها (ىتشاد) نامل ىلا عجار ريعش (ىشا) ديس (هجاوخ) جيو أ تادزرفز ىدبد شرج «شي ركرد يدادى شاء حاوخل ىوتم لوقبا هلو رح
 ىوهلانم (اوهزأإ ار حارب رع ناك (دوبهجار ,ت) ىشاملا ةغيص ندوب نم(دون) لمالاق يقر از دنب) كك فو(مجاك ازال (هكناز) ع دداذ اوعزاودوبةجارخ هدي هاز هد
 آرب زعنلكن كسل رس الا قبلك لوانأ ل تال (ىنمملا]اةراتتاك (دوبد از )سوهلاو
 هتدوبع هلت قدص نخ ةيدوبعلا لاك ةصنةي"رما لاك نأ لصاو اًرحىو ملا نماغرافو
 ةياكمشل ىح أ ىأ يبوح لاق ادهاشا اذله ىلع دروأو هس رح تانثئاكسل ا قر نع تصل
 «نث تساوخب رت نمر سمرا ىريج رودرا ار هج هات تفكسسإلل ىراثم
 (تداوخيرد) ناحالاوءاطعلا نم (شتخيزا) ىزيج ىف اذكوةدمحوللءايلا (ىهاش)
 ى.ايلال نك ةيحاصملاءاتثا ىف شل ن اطلس لا (ىندعملا) |مأ لف (نك“ ) باطل اه اممم
 ارثبني زا موف وك نينحت 12م دان مشمس اتفك » ىم نآسحالا نم اديس
 ماهغتسالاىعماذ_هومالكلا !ًدبلم نيغرذنإو ,ىضسنامأ ىأءايح بت أبال (ديانمرش)
 هأتلا متغب رتوءالعتسالا اها ذكيرب مية بك ضار بإ )دع نم(نيز) ىلءانعمءارلاو مشب ا( )لوغتمانم. باطلا هبذعالا(يتوك) افسح ل ينج اان (ارس) ىراكالا

 لاق (ىنسعملا) رك لمدر غمر شام سمة دو دمملاةحوم لا لالا نمو ليسْضُفَلاءادأ
 حو ل اعت حالكل ١ ذه ثم ىل لوقت كنان مالكم! ذه م ىهم#تامأ ناطاساي نأطا ١-

 ريماودنل اهونرب ودتأو « ري -ناشناو مرادءدسب ود نم ىو هنلعوأ
 امل تنأو ناريمأو ناك اسليلم نا دبعلا ناذهوناريغح امهونيدبمْمأ نأ (ىتعلا)

 مه نم( دن [ةجإناتثالا الاذ (ودنآ) 1
 ىذلامالكلا اذهام ءاثعمنيازهريدمت ةمجمملا ىازلارسكب (نب ز) مها هانةمدنا ناف
 (تتزودنآ) مهنم نانثالا لاذ (هحودت ) ةطش قوأطخوةلز (تسنلز) هنلق
 ىذا مالكلا اذهامو أ, امه نم نانثالا لاذ يدلل ناطلسلا لاق (ىنعلا) أطغوةلزاءه
 كزوأطخ !ءئاتنازنلل انا مسه .



 مغ

 عماتو رووممو بولخءامول نأ وهشلا ىناثلا ىأءرمغو بضغلا امم د> اولا "لاذ ناطا ال

 ديسرودخو همىل «
 هقرعاو ءاعا ذل اذ ناد تآةضسن فو هفرعاو ءلعا(نادوا)ناطمل ل (ه اش 5

 (ىهاشن) هلافءانعمواودكن م ةبكر (وك )هفرعاو لبعا ناطل_!١ىأ نادء اس ةضسأ ف و
 ىأ هرون(شرون) سعال( دي ثروخو١ رخالب (همىفإة:طالا نمهاذعمةب رد صألءايلا
 هفرعاوملعاتاطللا(ىنعملا) ريخلاةادأ تسانت ل ال ةحس فو (ثسغزاب) ناطللا
 أرم-غ «غ راق ةنطل لا نم هنأت نيري د ظتئااالك ىل_هوهفرعاو هلبعا ناطاسأا كلاذوأ

 وراد[ ىده هسسراتاةنرعة درا دتآ نزخمإل ىوشم علاطو غزاب رخالو سعت
 (ك) هنو راكم الذ (درادتة) ةنرزخومج (نزخ) تسرع
 اكلم (ىدعلا) تاذفاودوحولاءانعم (ىده) تايبلل

 اراتةعدوجوالو دعوه ىذا دوج ولا كل ومولعا او رارسالا
 لان ديسلاس ناك ا ذكهو ةهمذلاق الخ الا نم «ىربلا

 5 باوخ ب ىوتنم لاقت تسل عج را ذهلو
 تامقلديس (ىتعلا) هيك ةادأ (شو) يالموديس (هجاوخ) م« رشاهحاوخو |

 نام ةاريبدتن ع عج ريالتاك هتالنام ةلدبك ام ةادي معمم فوم دب نكرهاظا ىف
 «ةتيخرامل ىرهرك ناشرظنرد « تبسي رغوكسحزابنآه>رد» ىو
 لابرىأ مهرظنىف(ناشرظنرد) ريثك (تس) سوكعم(هركز ابان ىلا ف (تاهجرد)
 (تايسزا)صقانلاليلقلا فاكلا تس (مك]ةدحولل آلا (ىرهوك) رارسالا نزاخعمتنا
 نط ال ىفو دبعرهاظلا ىف لببملا اذنه ن مامن دلا ىف سوكسملا(ىنمأا)*ىندلا سيتا نم
 ةروصلاىلانوتذتلي ماوعلا نااكرسي مشا نءلقأو ص أ مسهرظن فر هوأاو ريثك ديسس

 ةمكحو لع باص ديب هديت حو ةلود بح اصودبس دج وب دفو ىنعملا نع نول
 لهأ دنع ةيالولابحاسوهىذلادرغاارهوجلا نالرهاظلا لهأ اذه قرف ىلءردميالو
 اراب مال ىم لومي ولثعا ذهلورهوج مهدئع اندلاع اموهىذلاردل اوردمر هاف
 رفظلاوةامتلازونلاحامسا رات (هزاغم) يدشمادارناكفعىنرومات ٠ دسمان هزافمأ
 أراس (دشمان) رغما ضرالاوهو( ىف لوعفللاةادأ ارو كالهلا اضي أ زول او ريماب
 ادبةراس(دشماد) ملقعل(ارنا .ولإ هيف ايلاو لك-كلاو نوللاوه(ىكسنر) عسا

 نم ةذوخ ا مزواغملاة دحاوةزاشالاوةزاغملا مسارغملا ٌضرالا ىلعاوعشوالثم (ىتعملا)افنو
 انوكعمامدلا لاح ناك انو زوذلاو ةءاللانالؤلا .تيمسو لاق مهضعبو كله ىأز وف
 اهلا لحم ةرفقلا ضراللاولات

 7-2 :ىهاشزوك نادوا»اشإلل ىو تاعو.:.و نارووةم لاهو

 ةش زخاذئألا ةش



 نوالا اذهوافنس انت ارثكسحأل ممالاو م-رلا اًدهناكف اديساهتاذلب سوبسعللو
 كا عتهللا» اًمطصانمديسلا كاف ريسخ لالا ةفيمح نم مهل سيلا دبق مهلومءالكشلاو
 ىدأل ديعت نمر ج رغلاو نطبلاو راش هلو مهردملا دعو اين هلا دبعاوتظو هسغنل هساخأو
 |رهاظلا ىفانيرطاناهاهأو اموكعما_ندلا هأ نوكسلالا اذه مهن ناك امواديسو ىومئش

 يتسا هماعزاوك ديوك ابقرد « تداهناج قرعمدوخارمو بط ىوم ريشبدلاو
 (دوخ) صيسْتلاوأ لوعفلاةادأ(ار ) ةقرغلاو قي رغلاو ةعامجلاءررك ف نذع (هر كن)

 /نياهمةحاك شورفملاو سوبمللا نم معاةسبلأ (تساهءاج) هسفنةس رعااب و دشودبنزوأ
 ءالسهل فرعااوأ ةلالا سفن ةفئاطل نيبااو فر ةرعلا(ىنسعألا) هياع هللا حر اش اب لاك
 | صاوحلااس ابل ىالاوأراذااك هامالا نماد_ءايشنا ىف ىذا نولي .ةسنا[ةفئاطلا

 هيدهز سوساب دواندياب روم دهز سواسرعاطارم كب إو ىم ريشي ءبلاو عشا ذهاولا
 ىابلاوسلىأ د_هزلاوءاب رلا مهرهام ةغئاطو (ىئسعلا) نملابلالادسملاوه (سولاس)
 الاةقيقللا ل بالو دهزلا ىوساي نوكيىح رون مزالءايغئأرهاظلا لهآ منو ىوقنلا
 | سيلنم ار ورملا ىري هءانالاو ىوملا سوساب وكي ةفرعمل ارواب هناك ىلامتهئااروتي رططاثلا ىلولا
 لماكن طابلا فوهو ارب هال ا ىف نوري «ايلرالارثكسسسأ مجان العاو مرا ك سانلا لوبا

 قحلا فزعيارونشالاسس# مزاللءىرمغ يوم آلَؤ اتم قاملوأ ىلايعت وق نع نولغي وا
 197336 م انور طيلغتزا لاي دياب روإ» ىم لطبملا نم
 مهنن(دسانشات) ةلئغ طدخأ ماتين: و ةفالضلا هدارأوقرملا ةرحاسةسرعلاب

 لوقالو مخالب جرلا لعب فال تضلوا ومالا (ىتسعملا) فرعتو
 دع وادقت و لمع ءارزو بظر هور ردو ىوتم بلقلا تالا رومشل هريس و

 ديم نوكيالو ءدسقناكرب و باى بهذي لمعلا ني رط نم (ىنعلا) يل فتن دشاسبن
 باس جرلا اذه نمو تلق نانو انمسالل جاتصالو هبلق ىامدهاشي لد لوقلاو لقتلاب
 تآوحردو بويغلامالع ضاخناك د ف ىو هتبانيلعداعاو هرسهفاس دن لويفروتلا
 يل ليل (ىنملا) < بواقل !سيساوجناج

 لاقو انيلء نواح دينينازللاس4 ناتام دعب ةيلع ل خا دالاس ال تاغعنيناهنعان ديس اتاك
 َ :.نمماسارفالا ىهتاالنأمثعان دبس لاقف هللا لورد لزن سو أ ئ الا
 موس وي رطو هارون رظني هناةنمؤملا ة-ارفاومتت ام السلا هيلع هلوغلو ىلاعت

 ديعلا أي (ىتسعملا) يك لامرسدشاب فوشكم - لايح توحديارد لدنو ردرد ل
 ديعلاهرس هللا سّدقةبشو لاما رسدما ب ولابحخلا ل .بلماالخادصاملا

 ةزاسوألربزا تسح لشفكا نرد الى مامهغتسم لافت رو:ءلاب٠ادعاموزابلاب صامل



 .) روغصعلا دوج وف (كاتمتكنترد) ير لعرب نأ
 اممدارأى لاراب ىف' فورصمامهائعم.(. (زاسوالربزا) تاو دح نم بك م ماهفتسسا
 ًأزانلاو كربلا لاذ (نك) رتسلاءانعم (هدبشوب) نايبلل ] ةدئاقلاو ناغمرالا
 تاقولذعرسس « وهرارسآربسشك فهاو كسا ىودم لا كومشلإ انهتايثاىلا همالك قرن ىسهلالازابلا لع ىلع ةردقملاو :افلاون امغمرالا كاذرتسسإ و ىطغي حر وفصعلا مسج نز وو ةوقو ةردق ىأ (ىعملا) زابلا لقعلع (زاب لفعرب)
 نانولخلارسهماّدقوهرارسأ ىلع فقاولا ئهلالاز بلا لاذو .(ىتسعملا) وا سبدوهج
 هيلع ت اقوا محن ارئاعش ةفرسعم ةييلالاةل وهل ارارسأب فراعل الوعي ناكر وهةلوقم ىأ
 تاقول_خلارئامشم بلع ضل 2 حولك ظوفحلاج ىلا هر وشح ىف ىذفلاو لسبسأ
 أرك ةلزنم عمال لزنرتتوحأ تاتو رارسأ ىلع هعالط ان ةيمل الارارسالاى فم اوهنال هيلع لك شب الىأ ضرالا ىلع#ر /ةبوءس ىأ كالفالا ىلع هريس نط ىذهلا لا ذو (ىنعلا) دو شراوجداج نفر تمزرب» دوب رار لالفار هدا ىوشم لاق ايعرشم
 (ىعلا) م ”ىاوا فكر ددوب هج موم « عموم تدل نهأك دوأ: ةكرد إل ىوشم لات
 هنك قوع ةلوغم ىأ عملا مولطاانيلا امهم ماليا هيلع دوادان ديسك ديد ملا راسب
 نآمعادوبإ ,ىمل امن ةصقلا ىلا محرم مقيلبا 1 لكم شيالو للا لاعضأب ىشريالن ماي هاهسميلم نوكي ةلوقم"ى أر رم الا تالكيصكمق م هناذر دقي ىذلل ناسا هومالسلا هيلع
 نامقلات د.سل عجارريمخشرهاظق يشل ةََووَمألَك دلي ؤءايلاو ٌةجايدوؤتيبلا اجل راتزمملاةجاوخا 0 1 0 ةحاوخ ىلوش هدب
 ذه ىلاو ”ىرااتعا سمأ هل ةيدوبعل او ديسورممأ ةقيفملاىفوديعر هاظلا ةبجابيدءرهاظ ف ةيدوبعلاو دبعلا لكشف اديستامملاتديسسناك (ىنعلا)
 | كلاذودبع سابل سيلب ءديسو (ىدملا نامقلا ديسىأ هع ءانعمع راض لعن (دزا-) مالا ىمجانم (ص) ن امهات ديس لعجار ريمش(وا) 6اس شب وح م العم همالم با ىاهءاجدسوبو ا و9 ىوتشم همال ىلع هن سال عضد هفرعت ال ناكم ىل اًهدابس بهبال(ىنلا) «سايلداثوإشب وخمالغرد « سانا اش .باوحدو ر ترج
 [نيرشلا ةدصاق ىف هدنب عج (ناكدب) : نرح) نامقلاتديسسىلا عج اوزيمت نيلاو فل اهانعم ةيسراغلاءابلا متعب نشمي ب رالر(شيير) 4و ىو ديابتات « دوس هرردناو .دسبدوح سدي زداط ىونش.ى دتغموماما هسفنل فن الق لمصر
 عتب ةدودمملا فلاي (ك 1) دحام .ةدحولا هبفءايلا( ىسك ) هتمهانعمو از هريدم (وزإ دال (دبابن) بهذين عج اتحرريسبو نركب انعم بتاع اشم(

 تاكسعلا



 بهذيؤي رطلا ىف ,هديس فلخ ديبعلاكم ماين هديسو (ىنملا]ظقينلا
 » دتينوح سفك م 0 نيتردصربورمدسبىاديوأ قو وشم دحأ هش

 (نيثردصر) به !ءايلاركي(ورب) د بعان(هدنبعا) لوي( ديوك ) < نيهك
 دايعلا لثم (هدلب توج) لعن( سةحص) ل م نأ(مربك, نم)رد ستى أرد ملا ىلءدعف ا
 لدم كلمت لم أ انأو رذصتو ب هذا ىدبعا.ه دعا ديسسلا لوقي و(ىدملا) ريح (نيهك )
 هدمورتر عر رمح ه هدءاتشدا منك يتردونإ# ىوتنم ليلذلاربقالادبعلا
 بسلا (مانشد) ىلءانعم (ا اسم) معأ لعن( نك هنو نابتئ[ءانعمةيردصلل ءاياا (ىتشردوت)
 الآ(عيه) ةدئازىلو الار( سمرم) طعا داعية مولا لاهاركس/يدإ لاو
0 

 م مثار
 متشاد) اسدخ (ونتمدخ) ةمدحلا رت (تمدخالرل)

 كلدوعتو ةمدخ لكل تمدخ رت (ىنسعملا) هرذبا( مشاكل لاري (تلبح مْدع) ةيرغلا ف
 ادبع قوئظلالا اذه ترتخامو ةلماززم رذناةيرغلا ف ىتح ةعاملا كلما كرد سلا ىف
 دنا هدن ناشي ادكدب ؟ناك انما هد امك دنبناناك-اوخط ىم لاقةبساثلاءذءو
 ةادأ ف لالاوءاهلاوب 23 [يلل نءةبلمتمفيلاوةير دس“ ابل (ىكدشتبا)
 هدن) مهلا (تاكيادك )اونظيل ىأ نظلا ينأى (ديكناك )اول .ن( دنا «درك )تايدوبعلا
 7 لال بنو م ةيدشلااوراثخاو بمعبلا اوك رثئأ دس« مهنا يمانلا نظي يتيح مهني دويعاولمذ اسدلا«|سما(ىثعملا) دبع (دنا
 (قكج اوخزا)غ رانج نيناهبشو(ربسو)نيئغتسم ىأ نعلا ئولعاو راس (دندوربمشج)
 نم اود ثواونغتسا (ىندملا)ارضام (ىكدام) مهلغشاولعف (دئامدك اهراك) ةرامالا نم

 اهاوتاو متر نارل او رض >واؤيهو ةموكسل او مكساحاو ةمايسلا نعاوضرعأو ةرامالا
 'ناجو لهم هجاوخ» دوغب نشب وخ# نآس ؟عرباوهنامالغنيوإل ىونثم ميلع بحي
 عقاولإ ف الم ىلع صو هللا !ذلهنمو لاذ سكع ىلع ديو ىو ولاه تاصو (ىنعملا )
 َتادايعلاوتاءاطلاباولغتشال مهاوعداوتدصولو حورلاولمعلا'ارمأ مهنأ مهسفنأ اوأر
 | هجاوخرادبا » ىو عقاولا فالخ ىرهل ادع نكلو اعتمر ةبحم ىف مماةوأ اوفرسو
 اردملا لماعلاك دن وىكدنكفا و (ىك) يقدس راش ”دئكسفا هر
 ريغ ديلا نم أب الهتالدقي رط ذل ةهلصم رج الو ةشاوتلا قي رط قايديسلا نم (ىنعملا)
 (نيدب) تا دبنب[سكعربت سها يعن م تانح لاء نيدبلاء ازا سن وو ىوتشم ةيدوبعلا
 ارتسن (اهيبعت) دبسلاىلا عمجار ريمغ آو بشن دأ بوح نم ةبكرم(نانج) نياهريدتت



 معمل

 . أو هن لعا (نادب) اذه سكس ىلع (نبا
 | نألءا رتتو تاسعت دوحوم سكمل ا ىل# اذكملاعلا اذهل ملاعلا لاذ نم (ىتعلا)
 .-هراشخا دصلأ لفاوراتخاوا دع اينافا ف مهسفنااوأر سكعل ا ىلءةرخآلا انيطالسا

 تامئلة او ىو '«لوغبي اذهلو د مغ ىنعملا ىف ءارممأ مهنظن مه

 لاما اذهنمناممل ديسم (ىنهلا) «تاشنىررادوبمديدم:اودون «

 دلوقت وعول »هرارو ىؤتشمةمالع نأ هل نإ
 اقيطل راج بهذاون امقلرس نامل ديس لع (ىنعملا] ب ريءارتا ثحطسم ىاربزأ هب رخ

 لج القيرطلا كلا-ىأ رهار ناممئاان ديس ديسو هولا ذدح الهريس ششي هلا نمةيانك
 تضارامقلئونتعالل م تسخرا دز ءاز ارو مال ىوشم ةطصموةمكح
 لأن م (تسضفزا) هفتعي ىأ ىغاملا ةياكنلءايلا(ىدرك ) قانعا (دارآ) هل (ارو ص)
 ناقل نعي نأ قل ديسناك (ىملا) با اطل (تمع .ردصألءايلا(ىدوتثخ) مالا
 6 هونثم ثلاذو ىتءلاديربالن اناك نامةلن اطنكلو يمالالّوأ
 اد (ارثال(هك- از) هي اتةو ريشن ءارسدن ادن سك ىو دو: نءادا مارال
 سا (دنادنسك )قاثلارطشلاىلا فو رصياكانعم تح (ان) دع قأ ناك (دوبنب')

 هتوتمبدارأو (انذو) ”ىوقةديحلا ىالخ الا, هنأل يشتمل( )الا ةرس( تآرس) دحآ
 دسالاذلاذرسدح أ لالوتح دارلل اذه اكو 131نعَتآَممللث ال (ىن#ملا )تاعاطال ءءارسا
 ,هو نوما مأ ةعاملا وح ةيدودجاا يك ضرعسإ هرخست :ذش نم هان ىشلاو

 كف ١ اولآف | ىههدهو العو لج قل ااناو
 |رسكا روما فرش انور نس د ررطمت ديا سابك دباب
 م انعم ىلاعت :نمءادحت أ نأ .ةئااوهو ربك الا مصلا

 تبمتال هني رح ءافشارهو نامل ديس لاح
 عراض» 6 ) « وك تاهيدوخر ر سك بنا« ىكن أمي دب ز رس بحت حاط ىع
 3 0 واع 0 بطال دمدرةم
 5 أ كنم درس بلا اذهل لوةمم ريغ

 هالفتاو راسو ئاروتسالا

 ا لا 5 دوج نامتحر ار نأ تأهب
 ةيفر سول اوهو بيلا نماجاس كإ تو كراك يصب درك كَ



 دما ميل هعمل لب حول( نمش اتراك ةضسن ىفو ىدابع نع
 دوحز ىدوحرأهكاو «درممادرب نك مل تاررسي وحظ ىم لوغب و كالسلا مأيا ذهلو
 ةدئاضلا ميلا مضي (درض]ق ىلا (مادرب) ل -(نكملست) ل فنل (ارشب وخ) م دزدب ىربج
 اءاكم ةففم هكن اق نامزلا ل اذدعب و (هكناو) ةيفوقلا ةمهم اء الاب درخةضسش فو باوثلاو
 كدوحوالو ل فنال. (دوغزف) ثتغيفحو ال دوجوو ل ةننم(دوخزا) نامزلا معأ نهج

 ىلاثل_ةنولس(ىتسعلا) سعأ لف قرسا(دزدبإلا ثىأ ىذا او هزيسملاو: دحولا ءابلا (ىزيج
 ارحالا :ىسملالا مالاوهو مويغلا دولا ف ىلا كفن غسوأ تعا ,لغتشا ىأ ةدئ افلا
 كقيقح نمالغ ةينألا الودوجوال, ىأتنآ الب نم اثيش قرسا اذهدهدو سفك اوثلاو
 اذاني مث لنمل حمل تنأ تنأ نكست ملاذا نال مان ةبت رسم ىلا لصنو دل دوحو نم سانت
 مخزدرمم نويادتهدىلل ىولثم ريشي ءءااوهوهولا الدوحو نم تصلخ ثناشنأ تنك |

 مخل جر (درعإيفأ دوطسب (نوبذادنهدى) م دنشك نو بشان بدك ان« دنم
 ديدجللا نم ئبوهو ةيمحهلاءايلا تغب ناكيب نافل سنل اىتمس(ناكتبات) ةحارألابحاس(دنم
 دك )اجراخ(ترريبرل>رلا لاذ ندي نم (شنتزا) مهلا أرى عضوي

 (ىنعملا) اجرام اهولعص باكسلا مشي دداك_ةيجت قو اهوبحس أرك ذمب ,
 هدارم سدلواجراح هندي نملسنلا العجوز حت ىح هتيميكي ل غتشيلانوفأ حور ا اوطعإ
 اركسم يطعم | اذان مالآلا ىلءريسلا ىلءرادس,اللانحإ ور حلا نع ةاكسملا الا هحورمتلا سدق
 'يمتقو# ى ام اذكر رلاونك!1و هلآ و فيلل ماش رصنلاو لسنلا جارخ 'ناع
 تقوىأ ملا تم( سم تقو) اه دنز تاجات قره شم كادبوا « ديردىارواحن دزا
 نآبمريدعت (نادب) وع(دا) زترع(دنردم)ل+ .رلا ىأ هل(اروا)ةشملانم(مش رزا) تملا
 تقر (ىنعلا) امنوضبغب ىأ انو. هذيهحور (دنربىناجإ)الو:ثمراص(دشلوةشء)الاذب ىأ
 ءةورعوي يلا لا ذي رهو لوغثمراسالا ووفد ولؤي و فزع (لوذشلا سنولا

 (ىنعلا] يدرب دتهاوخ نآغرد ريح زا «. دري_ىهاوح لد قرأ
 هحورص,:تقوتيملا لا غتشا ةءذةءىلعوحو رمل نويفالاءاطءاةسءدق

 ةيفخ نوديري منا ملءاركسفلا كاذب لوغشمتنأو رك
 دل « ىدتعمىأىك ىلص# هر هول ىع ئذلا الاذوثللا

 تركت اند باطغلا ابل (ىك.) ركدنل ابل( ىبسغإ) شرك (هجره) 6 ىجا وسن
 ةفامالاعمفل الارسكي ىأ ناف ىدتعماب (ىتعمىا) تنآ
 .ةذط-ن ىفو مويغلا ىملل ءوجولا تثء همر ذلارعوضملا انعموأ ةغشما
 هكءر دمت (ىداك )فرطلا كلاذنم( وسنازا) صل (دزد)ى أب ءانعم(دياردى) رعفلا



 | ىقأب هستصح لكى نتءمان(ى عما هثم نيمأو لفاغ نعت باطلا ءايلاو نايبل كن ىنعا
 ىرتثم هجال_ءاذكممالا اك اذان كئم هذ حخأي ورا . 1

 لاذ دعب (تاديرس) 6 هك تتدرب زيجات رم ترث ناو ث لوغشم نادب م
 ةبحوفو نسحأو حلمأ (تدرتم) ىذلاثلاذإ تاك)الوغش 2 (وشلوغثم) تاع ىذا

 .ةبهذي» اثعب ةدحوالءايلا (هردزمج) كنمىتح(: ا 1
 لقسشااذدعبف (ىنعلا) رخحأو رغصأ ىأرت جوك ىنعمب(تسرتهك لا اذ (ناك)
 هللا سدة لوشب هاكر أوه ىذلا كاذب ب هذيوُ نم قرمدي ىتح نسح أو ماو هىذلا كاذب
 هتاوعأو ناط.ثلا كر اس-ناك !ذاكل اسأب هرمس.

 دتفراباردوح ناكر زارابط ىرشم .رطظنت ل ىلاعت تلة بلا تلصق ردح ألا
 ءاملا قبال (دقوابأ بآردوح ماا 20 رح (دا) < جدر رم ملأ 7

 برشلاانميرد صم دزنان(دنز)نسح أ( رتج) عانلاّْلاذىف(ةلاكردنا) ديلا (تسد)
 نسح الا عاتا ىلع هدي ب رضي 'املا ىف ومي اارحانتلالبح (ىعملا) جورطاءانعمدنز وا
 كا ىوتثم لام ىنجلافابكعر ءرهاظااناكادانمجرمتو هترامتل |
 بهذ تعم انه نكماوراص (دش)ٍت لطي( دمار «يعاذد رع ووك 2 هباردأ
 نعم أل عف | ا نس اللد( ,-مو)نعفاو نك نم نكللو لقاهانعم (ىرك )
 !ءاملاوشانسإنلا (ىنعلا) صاخولرادخ

 الك موخالاو نس الا اخو

 ىككعطره» ىرتم هلنبرحملاو ني ءأرو لمعو لضفر وو ناسف
 ايلاف هنونأي(ىدتدير راك ) »3 : زىداتبرف نام ىوس سك و قو ىديدبرو
 كلامودبسىأ هلءان .ولا«ابلا تشب (ىوب) ىضاملا ةءاكمل ىدانت !:رذقرانع
 ماعملك (ينماا) هزيعدلاه :هءانهو ةذاخ نم( ز) فرط (ىوس) دح "و(سك )نامل
 نامقل ديسل هنأ

 |ىتح (1) ”) 6 دروخ ضدرو
 2 (دربإ) ماسعطلا لاذ( د ا م ديلارمسا 8

 ليسو( باخا) دق عرمل لا فورساما 3

 دصغت ىح(ىهملا) لك أب( (هروخ)ن امةلةل ضف ائهنكلل نامل لك 1(شدروخ)دعب(س)
 ا ىو هتاضنك أبهديسس ىت> ء:ءلك أيىأماعطل ابن اطنامقلدب

 روثي



 (اهذن]

 ىذ لكنم بار اوءاملا ةلضف -) < عرق دروضرك ىاعارهو ىضاتاروشو
 لالتخالاوج ٌوفلاو ءاكلاو 2000 عور
 ايلا (ىاءطر هز عل اه انعم ىشاملا ياكلسءابلا (ىدكسنا) قوذلاو قوشلا انءامدارأو
 نامل انديسس ىلا عيج اررمعشو أ نمو نيب هك .نم ةبك رم( وك ]ماعط لك اهاثه»ةدحوال
 ةلضف لك أي نامل لومود._-ناكو (ىعلا)اهئارأ اهانعمىماملا ةياكبلءايلا (ىتذعر)
 ةروصلارايتخ !ءامروءاماأ ناملا ديسك .ايرلماعط لكو قوذفاو قوش ايلي ونامل
 اهاترهتدارالكرانناكءالوستأباراسشاو هللابنيذراعلا عم سانل ارئاسبأ دوهاك ةيدوبعلا
 امان ئدويبدو نا هاهسا فول: فكدروةيروط ىوتم لوةبانولو نامقاةدارال
 ةمههللاءاهنا مشب دروتو لسوتاابلا(ىدروع) رك ١ نم ةغشخجرو فطع فرحو اولا (رو)
 ىقئتادأ (ف) هديسىنامغل ةجاوخ ىلا عمجار هت هعاقو ىضاملا يك «ايلاولك و

 امانه ويب (ىةوببإ وتسمي ادع وتب ازلقلا محو ةمهلا لاداعكي ١

 ىوتثم لامي وبحلاو ب حلا بنام ن ءلاصتإلااذهرسمي
 ءاملتامشب (ةزيرخ) م ناوخع ارامي دير رو تبغك «

 ترا من وكت د.اذا هنالرغسالا هدأرأر ْميطْبكآَو واه مما ءارلا نوك ا
 يلع دريساج ملا ذكرانجط رفسالاو رسل طبل ]وت بردلاو رضخالا مديرا
 اواكىأ ىشاسملا ةياكسملا . ىهو دونت[ ثامن ءانعم( درر ) ميطن نيردنا هلوةدثع
 انعمةلمهلا,ءارلا تةن(ورإ) نامل ديسيلا (عمجارهتمت كعافر لاق (ثفك)
 اناغبرا ةةططبب نامهاات دي -ىلول ارنأ اولكو (ىنعملا) عدا (تاوخض) نامل ىداولا (اراممل
 «نيرتباروا دا ادو ديرب ت وح 9 ىونثم نام ةلىدفو ىلعدار ا هتالغن مدح وللا
 ىمعاتهرعو دير نم(ديب] ل لعتةادأ (نوحإ ميج ادم رحل نيم
 ةرسسك ءارلارسكو ءابلا مضم (نيربثلي) تامسملا ما ىطعءاو(دادو) ةطبلا أ عطق
 ةريطبلا ىهو هزيرخ ىلا عجار ربع نيكلا (شدروخ) رك لثم(رأ كسوسحه)ة عطر
 اهتم تامما ىطعارةدطبا ادي_لاعطنام (ىندملا) لسعلا (نيبكتا) لثمو عضوجد)
 دروخ هك ىو زا ىوتشم ل-هلالشمو رك !لمم ةعطة11 ل17 نا هتان ل سلكإ !ةءط
 ءاك اودع ناش اننى نمو( ىنعملا) هدمه[ او>ز تاديسرات« مودارواداد
 5 طا !ءالومو هديسء اط عا اهل
 تفك 0 تاق ىرذثم نيربرثمم ءطقلا ىنع؟ةلمهملءارلانوكسو ةبسسرانل ا فاكتلا



 عىبمل

 الا (جرك) قب (هنام) موركسبنباتساهررخنربشمان ه مروخ نم ارذيا
 ةماط (تساهزيرخ) دا (نيريش)ماسوغتساءادأ (هجاتح (6) لك ؟(مروخخ) ةدحولا

 ىرأىتحاهلك 5 1 لاق ةعطقءالوموهديسديىفقب (ىعلا)اهلعاواهي

 (واقوذزك) اذكهلكأب (دروذم شوخ ني منا ةريض
 ةمقاةبلاطو (وج همقتو) ةب (ىهشمدش) عئابطلا (اهعبط) هتوذنم
 |عئابطلاتراساذ وذ اذللاذلأ اءأك هثوذ نم ةضطبلا لك أيادكع نامقلانديس(ىنلا)
 ناز وهو تخورف شن ؟سينطرا دروع نوح و ىوتم انأ اذك ةمسقاةبلاطو ةرتشم
 ىومىلاعمجارمتع هعافر لك ١ (دروع) ليلعتمادأ (نوج) يي ثخو :ناجمههلبادك
 تاعش (تخورف شت ) هتراسهنم(شيفلتزا) م .دهت فو دع هلوعفمونامقلا
 مام هيلعرا يأ لقد (هنكدك ) ناسللا ةمهعلا ىدزلا تغب (نايزإ اشبأ(مه) رانلا

 نمنعطقلا كات نامغل ديسز ىوم لك 1١ه( ىنهلا) قرتحا(تعنو د: ءاملا ل -ءبابم اكراغس
 هحور تقرتحاوء املا ىنءبايجلاكْي ثهنال ىلع علملاشياراالاتلعشا مترا م نم ئيطبلا

 (ىتعاس) «نآهج ناج ىاهك شنفكن ازا دعي © دل[ ينلتزادش در دب ىعام 9 ىزتث»

 (ىازادس)ئ اذ ةراسمنم(نآ ئلةزا) هبلم(ىزفكى أدع األبراس(ذ شدو دحر زللءايلا

 باغر (ىعلا) نوكسلا حور هر(ناهج ناب )ءادالا ادا (ىلاتاخغل ىال لات( شنمك) كلذ دع

 نوكسل حوراب ثلذدعب نامةلاندبسل للاقو يطبلا نم ةداكتل55را م نم ةعاسم لفن نع

 اره نا ىشاكدا نوح فطل هر رهزنيدتجوت ىدإ ترحشونإ» ىوشمتانوكلاو
 نع ماهةّسالاةادأ ةلامالاو عا واولح تلك 1 ىنمع انه شوب (ىدرك وح شؤ)

 (ون) تعطتساو تلعف فيك يأ انه ء يالا ةء اكسل اهفءاملا ىدركو يدا لاع
 فيك (نوح) رادةلا نع لالا ريطتا مكى عب( نب 3 0( تنآاهانعمباطخادأ

 اذهأ(ى-علا) روملااذوأ (ايرهتنبا) نظلانتاكناو ىناسملا ةباكسمل «ابلا

 ا تسرب هجن ىوشم_تنتل فك اذالروقلا سولو تلك“
 2 ,ىأ نم( ت راجزلا) م ثسودعتنايبزباوت شب ركماي_ « تدور دج

 (ىنمللا ذهالحو ر(تنا ادا (ركم) مدرتءاذأ 09



 غرفاو لعذا مالا ةغيس دن م م وءارواهانمسقي براذلا»ايلا عتخب سد (ىتعاس
 الئاق نكت لولاعتلاو رذاهلاب وةس تأت يم ”ىأل (ىعلا) ةدحولا ىتعاسايلاو

 نم تدك ل ىوشم نامنا .لك أ
 عتضي(نمإ) لاق (تنكر) هوت شح تمعت تسدزا
 هدروخ) كك واطع (ون شكة عندي نم(تمعن تسدزا)انأءانعمةمعملا تونا نوكسو يلا
 ددحلا نمرا دقملا نع لاوث!اوهو مكى :_هجدنج عمجةيسراغلاب( هكنادنح) تاك أ 0
 تاك أمك كل اطع ةمعئدبنمانأ (ىنملا) ىوطمو ىنضنم(وتودإْ ايح نم (مرستزا) ريغ

 دمامربشإل ىوتشم كذلاعأ الو ىس أر مخأ نأردقأال مانا قابح

 < ابحلقأ( دمكمترش) «تنقاوناز مك مديدناهك انه تفك زا

 (تاز)تيأر(مديد) ةتغب (تامك ان) الدب نم (تفكزا) دحاو رم
 ةو باطما ءانه نشرك ذم «دوغم لاما .فتاو(تفقاو)للاذأ

 نا لامحلاو هيلعاضتاو كلعح اون ارأالدي نما داو "سم نا

 مارح همه نوح ف ىوتشم اريثك اناا امعت لدي نم تاكا

 .أعابسشالب (مدوكي] «قوادو ءادقرغوداهتسير ها ازا
 '««ىسرافعج ةلمسولاءارلا إس[ داكر) علماعنا نم(ونماعنازا) ىفإ تلح
 هيدا هيدارأو لاو هر (مادو) ماعتالا هدارأو مكرم ابل اوغر(ةاد) تقرغد(قرفو)
 جدو مالا رسب اطار لنيك لاستعآلا عنان الاليم هنالناح.الا

 أ .... تناكسم ال (ىنمما) باطملاةءادأ

 ءي) بارتلا:”سمقنام (هردص كل اخ) ةباك
 تشأ ثذك نا (ىندللا)ءاعدملا لحتى لءعتسي هع لعق (داي) فاز ا ,ىلء(ءازجأ
 مج انيقش علال السا لاساذهو ة "سم هئام بارغلا قازحأ سأر ىلع رأت لهدا ددحاو يع

 ٍِي نع عشلاوبأ ىورا
 تلا ىوانلالاتربغصا 0 اش ثيح سودرنلاهللا هنكسأ اليا اريسديدشلا



 «اتناوركلا ةبهاو[تدضعركش) دبااةذف (تسدتذل) يي تساذك ىىغلن حطنني ردنا |
 ءايلانالةرارملا (ىشلت) عطبلا اذه ىف( ردو سس تح
 ل نادم كادراوئشلاسسغارفلاةشاذك س(تشاذك ل2( )ةيردسال
 ةيهانم ارمغااهمعنىلاءأ هارون ىأر نءاذك عيطبلا هيف ةرارملا بت ىتمركسا !ةبهاو
 الالالملمتاذ_هوركلاك ا رش. لباهمر عملا رات هيف نم ةةشمهياالسواذا

 رلاهلعلا ىاهشلت) يدوشنب راسم“ 2 نب ريش اهشلتتيحيزا# ىوث
 ساسلا سلا (امسم) بئاع عر اض ءلعف (دوش) ول ١> (ني ريض: لا ةادآ فلالاو ءاهلاو
 ساضلاذارأر أ. هذرمسي ةبحلا نم سال او ولكي ة بلا نمر ملا (ىنلا) به ارز ,زلا(نيدن)

 «درد تير اول ىو كلذك ف يطألا بهذلاكق شاعلا نيعؤ مصيعن
 اهاتعمن مهمل“ ارلانوكسو لادلا مضي (اهدرد) « دوش اشاهدرد»
 كضسواباسيس ركلة أ ممل يروم ساكلافم

 هبن)قاشعلا با دوه ايةاثريسي ركل ةبحما نمو
 هرم دب وعر ةمش طال لدعواق دا لدم يا زير اهلا عدوي المسال

 3 الا عمدت او هيفي ىد تعم: 5

 .اهضخغو انئدلار اظن لثمرح أل ىححاص قارخ ىلع ىسدن ف كلام
 5 لوذيمحو رهئلا سين كا ىلاعن ا مب كوخ اي تنأ فنك 0

 ايحتيماربسسي ةبغا نم (ىنسلا) دوش هدشب
 ىلع لمحت" ايحالا اذهر خطبا ةرارم ىلع فش الول همم لاك

 يلعب يحأ لا يدأو لان اول«: رز امىلع
 .ناكور ذاعلا منمسغنأ ةعن رأ السلا
 .هاراك دبع نا طا !اريصب بلا نمو

 هنرممفازك (هفازك
 نمفلالا اوف 0 نيج ) ىلسع( رب) لحال ماكنتلاءاتعم فا ذبل
 الولإل تقلا ةد_>والءابلا (ىنت) اذهزئماهانعم دراسة نوح نمواولاونيا
 مع ضام لدفوهودرحتل ة.قوفلا ةمجل انونل ارسكم (تسشن) ةيشح او ةبهحلا هبدارملاو
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 ملسو هيلع هللا إس لاق لو ىلا عتدثلا ةةرملاو للا ةصتتن اشيأ ةبحلا ءاله (ىنمملا) ردسلا

 لحلاإلا ملكستلاتذقلا اذ_هلش ىلع دعت ىتماذك ناكذذا هللمك اش أو هلل امسعأاتأ

 قالا له الاب ملكستملاو ىلاعت ل قشاعلا عطل بحل اىشخالاوه ىلا مثلي لعأألا نا جتذذ
 ناطلس هسناؤب و« لامع مو ةيولالاة لات غ ىلع دع ىتملهاج هلا لاح اواملاع

 داجراقاصنا.ديازئثم هداز شع نااط ست« شناذإل ىو مشب اذهىلاو ةفيتألا
 (رن حلاو ةراشامسا ةزملارسكي (نيا) ماهتسأ:ادأ نبأ( اسك ) صق اثلالعلا (صقان شناد)

 ارطخل اف داز داكن ةرحماو و ثعلا صفانلا لءلادل (صقان از وش ء) داو(دازإ) ىشعلا هيل
 نكلءانعم كارد ةادأ (امتا) بئاغك ذمدرغمع رامى انلا ف ديازو ايضامالعف لالا

 لوةيهحو رمش سنته نأك ثعلا اذه دلو ىتءصقاناا معلا (ىنملا) دامها ىلع (داسجرب)

 امتا) رملاثةروسفلوةيىلا- تانال ىسول الا ىف عا اونا لعلا صان نمل هدعالا

 نمةهنوكي فوق هتارونب هلل لاعوه نم مهمو دعبلا تاكردىلانالذمبناو برغل !تاماغم

 فرحا بنا م نوويسسجب معلا بنا مر ديم نم هلا مكر ذه وىلاعثل اتاك ىلامتهناذ

 1 يناثلا رطشلاى ءحور هتباس دق لافاذلهاومنم عكاش أوهتلا كل عأانأ في رشلاثيدطلاو

 ىفابلا مثالا, قلم ,الولئازلا ثداحلا قالة هك 'نكسلو ةبحو اغشم صقانا العلا دلي

  ىوه نم ىهونأ الا ثأغس نكنوه ةيعش ناو .:: ىف ىريكسلا نبدا مجن
 ىلا هنادي ةماعلا ةعدملاٌةدارالا نءىهو قتلا ةيعموهوساا.ةرامثالا سفنلا

 | فرع الى لحنا تةلشف فرع أ نأ ثد حق ايذةعازتك تنك لافاك» .اهملاعلاقلغ تضنكا

 ناإكف فان مالا نمس فال ىوهمتالج هت تقلع ةسا

 لهآ كلذك اهنو دعب وىزعلا نورك مهضعب رابنودبعي رثاللا نوبعي ممذعب رافكلا
 ىلامآ ل اتا ودبعي ودالوألا نو عع ممشعب وا مو دبعب و لاومالا توبحت مسه

 مئسلادنلأو ةرقبلاةروسفا ذك (هللابك متوصحادادن

 ارهظتالوةباه-ملا ةيهلالسق للعلا نا هغن نمل



 دحوال ايلا( يوب ) ثوص(لناب) ةبسننلوأ : دحر هرخآ املا (ىريش هزا) ىأر
 نمو داس .وبحوابولطمانول أر اسلوأ بولط.نولىأرامل نال( (ىنعملا) عم
 لاب نمل اعلا ىف ن حلك لوقي دحو رنا ساق ذاك بوب ع تو هريفصن نم وأ
 0 قيما بولطلا نم ىأر ولوابو بم ىناغلا ذ فضا نملكو ةمش هلالسج نم لالج لكو ةرذ
 ريغ م نم مهما ذاو رغغي و ئطخعملعن ا سقن بود نكسلالعو لج قعلل هتبحتو هل منا نو
 قرشالل_هلا سناننالدافتعالا !ذهىلف ب قيغلا بوم اءا دنا نحلو بوبحم توم

 للادم ضصقان سن اد لل ىم لافانذ هلو قداسلا نم
 ىأ قرفلا لعبال صقانلا معلا ب حاس (ىنعملا) كا

 نظر رئطضق اع لا لع رجالزييقلاو قرذلاىلعر ديالا
 نوعلمصقانلاوهواشب سئاثي حا ذه ىلم دروأ و ىناقلا نم قابلا ق

 لي وأ انرددوبه لو رار صفان داو نوهلمدك دوج ف ىونمم في رئئاءانل اة معلا
 ظغلراس نوعلم صفانلا ملسو هيلع هقأ ىف-هلوسرلا ارقاملا (ىعلا) م«لوممنأ هه
 هكنازإ» ىم هتلعو لوقعلا ناصةنسالؤؤم لي وأنت ىف فيرشلاثيدحلا اذه ل

 دوجولا صقاننال(ىنملا) )46 مندا اقبال موبجتيتمرب بسنت « محرموح م دود

 دوعسم نبا نمرم_غصاا عم ما ىف ىو رملا يدل العو الج سا محر موب مع
 باهذوٍب وذل :رفغمرصبلا باهذ مسو باعت سهقألو نا ة لق «هتءشاىغرا
 رطشلا فلانا ذهلوهسايشر بس ىأ ازرق لخط نو .صختنامو بوو ذلل و ذغمعممسلا

 | صخان ىلع هلك اذهب .اوذرطلاو نمور لع سيئ أ خاتمي اتا
 قارستشعا بحوم ٠ تب روخرديدكس تلمع صلو ىء رتيهيلاو لداعلا

 | ثنظلار لحم او ضرملاوه ىر وخر (تدي روجغر) عيق(دب) وهال اذ(هكسنا)
 ضرلاوه لاذو ريغال علا صفن ناصمتلا| تدير ودول (ىا ازس)

 كلاذو هفتمو دعبل نئالر ةزهألا بحوم ناكتفا
 (ىنلا) 6 تسينرو دعم ندب ل يمكس كيل .٠

 هللا سر هاكرو د ةمربغ نأ صا مكن نأ
 ىلاعت هللا لاقرومأمو فاكمو هلع ليمكست ل _ءرداقتا الا لوب هحوتف نر '.اءداعأو هحور
 هو رك الا لهأ اولثس )ل قمل ىعدءنيل اضاا برعلا كرش ايم امم
 نيذا ,ىربكملانيدملا مغ لاقو نيل الج ىهتنا «نولعي مان كلذ (ترلعتال تا)
 ب 11 :بنانتالا لاقثأوةيرثلاراز وارك فلا مع عشوو هللارك ذاوزتعا
 مسهاياهظارك نينيروك ذلا اوراضضرك لارهوخ مهءاو رأ ترهوخضوذيناب اراونالا



 ةنهالابحو منال لقعلا اؤبو نديلانا قب
 ةيرد لل ءابلا (ىفوع هرقرخك )ب ديدي دنا ل قع نأ 0 رك 3#
 هدارأو رانلا دياعربك] بهن رفاك_لكءانعمة دوال ىربك ق ءايلا (ديعب ىريكره)

 ةرفكو هنابغط لاعت باب نع دب هرئاك ل كرغك (ىنعملا) رظال(هد)ذأ( دمآ ) رفاكلإ

 هلك ةس - رفا فراسرال نيمو ساشا روب لما امل ذا 7
 دانعلا ل قع بولطااو ماذا ,نيلسرملاو*ايننالا دزعدود موهو شاعملا لهمغ نم تن

 20 قش هوو رتل دا صمام حلاو اما
 لاقيمنأ ل قتدودارسكوءابلامش (ىنب) ف [دد) عمم ىلا جرا
 تارغلاو ,*وةلزنل|ب :كلارخ آه. جور متنا سدمدارأو ٌةدحوملاءابلا مغ نب نيش لك خآل

 ىلع سيلا تآرغلإ لف لاهتهللا لاةرورسلا جرفلا أد دس نامقت لجأ (يتملا)
 ىلعالب جرح جريمالا ىلعالو جرح ىمعالا ىف هسبل) روثلاةر وسوف ىهوج رح ىمجالا
 اذك عتفلاةروسفوتيآلا (مكسفنأ ى ع) جرج(ةلوز ممل. امم ةاك ايم (ج رج ضي رملا
 ىريكسمبلا نيالا م لافو نيا الح ىسهنإلا 3 الا وسر هلا علو نمو داما كرتؤرسفو

 نيزئاسلان 1ىفج رح مولع سي مننا يد ءلرهقاأب رس. ال من أ ب
 مادتالاع ةسحلا قب رط نوكلا مسالا اين باكي العقلا نانا ىف هللا لا هلا,

 ة 2 0 ممثلا

 اطتسالا ردي عي وسرور

 .!بولاطملا ن نمىارولو , معان
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 « اسجل بقا 1 هالرو سو دشاب و درو ردم لاق سلا اةينيمؤلبدو

 تع (قابذا) إذ سورفم .لعات مسا[ ؟) ركن أكن ءلاءابلا ف نإ

 فوز هيف ءادالا فري (افسف) ثنأ ملهّالاه انعم ىنا دنو باطغللا بلا (يفادنإ

 اني باقلاو اذس ميدعاب ئازدملا نع هئافو م دعو لف 5قربلا(ىئ-هلا) افسىأو

 ددثخ ىف كريد .كر8 ىوت» نالا ب نوكتنل عسا فآلا 0 ,تالروللا

 (مدخك)“ ( )دهب قربا( ددلخ قرب) 1 ركل
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 سمعا

 هك م ةبك وك لا ذ ىلع ىنعم او ى .املاةياكلءابلا (ىسكر]مأ لعن( وك) ذلصشي
 يب رج ىاهروؤو ىو ريشباذه لاوقابلاروثلا نغزفالاررتلاسق ل ء4ةردخالة ال هلقع ناس تت نمالاةل كلا هذاههل تناك امو قاب هنأ نظي وقولا ىلع دعب ىأ هروب ىلع مضي ىذلا لاذ ىلع ناصضإ من كلصغإ نم ىلع ىل ل“ ربا (ىتسعلا)هر ويل ءماثعمأ قرا ىلا عمجارريمضوا ( ىارؤيرب)هبلت عضو (دعلد) وهو بئاغل جاو ريع داو تأجل
 ىسولالاروتااؤهر لاذ( كك لرتباو سى بسم بهذ( تساي ءاهسلا مساوهو (خرج) روج سرفلا:دعاتوء(اهرؤ) «ثسيك فرغالو قرشالوجلأ و تسب
 ةلذ 1 اهنالا هل ةكربالةصقانء اه-لاراؤبأ (ىمملا] ما هشتسا ةادأ (تسبك) اذأ (وج)
 ةروسف ىلاعث هللا, "ير غالو "قرش الوهىذلا ىفابلاعافاروثلا شم لفآلا نوكي ىدو
 قهتفسىأ (هرؤرمم) رمقلاو سعئلابامهرونمىأ (ضرالاو ثاوم-لاروما) روثلا
 حابصللا (دقوت) ولالا هلا ىلا ايلي ديديكتو مدد و مالظلا عقدا قدما ىعمب هردلا نم اهدضولادلارسكب* ىشمىأ ( ىرد بكوك ل اهفرونلاو( انك ةجاجزلا]ةليتغلا ىأجاربملا حايصماو ريدنفلا ىه (ةجاجزف حابصملاحابصمانيفةاكشك) نمؤملا بلق
 مهئاغصل ( راء بلولو «قن اها 015) نيرم دربالورحاهنمن مه له( ةب رغالو ةيقرعشال 2 تير( نم)عرأ شل. ةءارقفوىضاسلاب
 اهلا ىدهي) تاج الأ روو ىلع ,ال ىأءاده ىأ هللار ونوراثلاب( رود

 د موماهفالاسرتغت( ياي اينالا هللا نيبب(برضب وءاشمر
 ةدهاشما ,هملا مهصتخخا ماوعلاامأ مهتام ام بسح ىلع مهصاوخ ّ . رعت ناضل هلا هرش لاش ىربكسلا نيالا مخ لاقو تلال ىهتلا (

 5 الاف ىلاعت لاثاك هتاذب مسهل ىلتلا دتم مهسفنأ :٠اراب صاوماامأر تاغسا اراؤنأ
 .يهو اهترو سنا ضرالاو تاوعسل اان ىفاو ركسفتيلو ملا هنأ ممل يبقي تح مسمساولشىأ مهسفنأ ىو مسهءاودلى أ قانآلا انتي [م_يرغس
 :ذلالي دنقلا دومجوهىدملاحايصملاو شرعلا ىهاسهف

 ددؤتإىرد بكوك امنأك شرعلاةجاجز وشرعلا نم
 ازالا قرش نمتسبا ىأ (ةيةرمشال) ضرالاو تاومسلارطانوهو توكسأملا
 ليزلاعلاةروسو ماج الاجلاعكمدعلاوانذلا برغ .تسباىأ (ةس رغالو) هتاغسو هللا

 ةروملالاعيف مدسعلا سيروظيىأ (* ميت +
 ةئملاروىأ(ر وي ةيملالا ةردقلارأت ( هت طولو) :داهشا او ببغلا جاودزابةداوملا
 امويفامدفوتيف ضرالاو تاوعسلا ىلا ناجقتيف شرفلارزؤىلءهلاوتسا:( روى هرةيناحرلا



 ع 0 ا ا ا لوو

 نمدنوت 0 ياقاوناكشلك دجلا

 :ةااروبىهكينأ ىلا ث 0 لرخنأ ايفا
 ب نمرس حاب دمرؤن ىأ(ءاش ,ونلهللا ىد,ب )روف ىلء رو مدعلا

 *ىضتسنت ساوم  اةنزور نم اهتعشا جر ضف دسحلا ةاكشمو بالا
 ,فورصب. ىفو عم فان اساوارضن وامه 4 تنكم|ةمذثنيح قف وي رشا اضرأأ
 ئتلكهئاو) لزالا لزأ ىف مهالب لاسولا ماي دوهه ئنساثلا (سانتل لاثمالا هت ابرضيو)
 ىتارهقابلار وو ىسبهتنا هتافسوهتاذ, اريغتلاريغب اهمدهوءا 'ايسشالا دوجو تالاح ف(ميياع

 قابل ارزنىنعملا ك]ةرؤنو رتبأو مان تةناانقزو ال 2 ..وان ديسلاقا ذهاو هيلع دانقعالا بح

 ةمجماءاكنامشومللا( وخارثرب) رز «٠ تادراسنالا ف طع
 أر رم لراصنالا فطن انيرريخأ ربا داع لعل(ينعملا) فرع اولء(تاد) ةداعلا
 اىذفا لثك) هتان مُهتَس مم رك وسلا قرامكتا لاو اائيدأ|
 تالف مهكرتو) »أملا ا هروب هللابهذ) وحان ترانأ(تء نأ لفرناظف(اران) ءةوأ
 يي .نمأ *الؤه كلذ كنف نيف امني رطلا نع نيرعتم مهلوحام( نورمهببالا

 الفريللا نم سرخ (مكت) لوبق عامس وعم الف قا نع (مس) باذعلاو فول مهءاجاوتام
 (بيصك زوما ازةدلسلا نع( نومس المهن ةيرال عدهلا قير "نع (ى عز ةولوقي
 ماذكف مهعباسأ) ') بيصلا باصسأ ( نولهدع :قربودعروت الب هيفءامسلا نم رطم باعصأك

 هيشلارفكلارك داينردآرقل لزنانا:الؤ«كلدك وعام نس( تولار لح قعاوصلا نم
 هوعيماالثل ماد ؟نود كلا ةئيبلا يطاو دعرلاب هبشا هيلع دي ءولاوتاملاتلاب

 هنونوةيالذةردقوالبع(نيرذا دم هَل ,) ثوم مهدنعوشو مهيد كروت
 هثوشؤاكأ(هيفاوشم مهل“ اهأاظ]ةءرسضاهذخأيىأ (مهراصبأ فانط)نأ (قرلادكي)
 اوعمسام موعيدصتو مب ولق سفعا نمنآرشل اىفام جاعزال ل يشمتاوغتو (اومأ .تمهل عرلط أ اذاو)

 ةراشالاو ىربكل انيدلا مهتلاتو نيلالج ىعنانوهركسعب اربع مسهفوةور نوبتامو هيف



 يادي4ىالاد رلا لثمن آلا قيهحت ىف
 باس ىأرف هوحامت .ارالار وثب رّونت تح ةهربةبعف اديدش
 ليقأو ين وعدت فزعريلطاو املا ذا ةبحأ البحْ لفق :وامكلاوةداغسلا
 قراويح و راراؤنأ نم4تنربو قودلاق راوش ب اما !ءاغس نم هلت قرشف ىوملا ق ىلع
 | عيج ره سوا ولاهتعز أو سحاوهلا هنقرطو سفنلا 'عادضب عدافاو هاركم نم أت وذملا
 لبق هلا سول بح عطقلاو سفن تل طأو هسمتتد ١ ضيشح نمناك املا ىرغهت
 ىلاعث هللا باطخ !مباوعمس ىتاا ميل داذ اب(يس) هيلاوحأ لاف بةاءوس ل ةموؤوسو
 0 .(ىع) ىلب مهو مرا باو أ ىلا ةئدلالا كلب 6 ,كب) نابل ا موي

 ا تاووشا بت بغل لاعلا 5 :-وتغم تناك ىنلا ممول ةئز و راوذس مأكلذو سنالا
 ءادللا لزتأ ىذلا بيبطلا مهلا لسرأ م مهبولة تضر حابرلا سدقلا ثانح نم مهلع تبه
 مهل نيذملا نا ؛ءاوأاو .لخني موال ةمسرو اهشوهام نآكرمتا نم لزننو لاقاكماودلا هعمل زتأو
 مولاغتشاوثيدملا اذه ىفملاس هش دأب رخآالثم مهل برش مت مهراصنأ ىبعأو مههسأف هللا
 ار هظي نأ ىلا بيغلا نم مسه جذباوبلطلا يفي دلتو ةيا ديلا ف تكرش !عستتو كذا
 | ركسسذلا هبشو رطملاو ليلا هبط ىف ارئاسةرابكاب فوك نبع ةرغغلا ةق 1 ىف عضتو ةلالل|سنللا
 تااكشمىأ (تالطإ هيف ةلمبلا*املا تدلك "كلفنا قط كملاونامالاتينب هتالرطلاب
 .ونبالا تالظلا ىف نكمب الربسلا نأ كيت لولا ءانئ أف كلابالر وظتتاهشرتاهباشتمو
 فو (دءرو) ةس وبلا ةبادهر ونبالا تار ردا( اح ىف ربا نكء الكل ذكج ارسل

 ارك ةىلام-ج ول نيلتفتارةلاو رك ذلاراؤأ وا الن(قرمو) ةشخ
 ًاولاثيل :دارالا لبدعاوكستو ةمطلا تاس ن ءاوحرخ :داسعسا اراوأ مسول حالو نارا

 (مسغاذف) ةدساقلا مهلام عباس ىأ (مهعباسأ نولعس) نكءاو نئرث اهلا تام
 ب .رفاكلاب طيح ناو سذنلا ثومىأ (توئاردح) قملا نعاود(قع تيل ةيمالا
 الة باذعلا توم ةرخآلا فو 0
 م-سوننراسأىأ (مهراسبأ فطخي) رك ذلاو دكر غلار ب ىأ نر يعارابف
 ممر ناز تدسلا مدخل اوي طار كش (هيئاوشم مل 0 لاوسلابةرامألا
 مسهباده (تلاشول) اوريتو ريسلا نعاوففو (او*ا 0 هللا تاغ تالطا
 )بندا ايحسا ةنيز لارا .افانعلا مس مسقن أ ععس ىأ(مهعمد
 نمل ماحلا ىراجلاناعللاب ىوهلاباهلاليملاباين دل بح ءايلوالاناطلس هبشف
 فام ىزاجمل ناعلل ا ذسهنا معا لاقو ةراقالا سسةثلا ةيث ص ىفرك اذهل نوك ةلامرك ذ لاو



 *و قاب ةبفدهحو ف عاناسملهتب ور وايناهلا لابقا ا ذكرظتلاعنعو رصبأا

 لارداذخ أيل اوزلا عمر برم. هنأ عماموتف ااه نيب و "ىلع جتفامالوبتس هللا دنع نك" الولارتغ»

 تاج الار وأ لما ىناثلارطشلا ىفلافو وإلا بناة دهاكلرظنلا نع ةريصب رين

 ناهرو ءايلوالان اطلس نان اينلازربفالخ ةري_هيلارس «فعاضيودادزب راسنأ

 ارد دحر إو ىرتم لوقيو 4ث ءافدمالا

 : افاكلا متن (اب ردقك ) . ىلع (ب) «تداوخ
 (قيدؤر») :دحوألةزمهلاو هانا (ةمان) باهذالا اهائعبردصم(ندئار)

 قع سرغلاباهذا (يلل) ةءارقلاءانعبردص» (تدناوخ) ةيسنللوأ:دحوألءابلا

 هربخو اد مملك ا ذهقرملا زو ف بوتكس: ءارقو انينما ناقهناو رصلا ىف هفاطلا ديلا
 (ىسيرخزا). «تسنديدخ دوغ لععرب ولدرب » تسديد تيهايىصي حرا ط ىوتثم
 |يسملااةادأنيعضولا ف تساو ىربالءاةهمشب ورلامذع (تسنديدان) ةيردسصلاءايلا

 لاسرا لوب هنأك لح اضءف:ل مع ىلعو ءاوسريضوه مالا ة باع هسرح نم (يعاا)

  هنهارفو ة يتم ار عج ىلع هدمه سرفكلاسا | ل اسراوه رصأ | ىلع ف اطل ا ديرلا ىلا ه هنوف

 | ىل_هوء ارب صرح ان ءهتبقاع ةروصل الاعةنمرشلا ىف وهىذما ىزاجلا قربلا ىفايوكما
 ِ ةزغج يه اما ءداعتكاو امثال ىلع « سرح ىنمي لح انه ظنوا
 م تيفاع دنيسوك دشاب صن ٠ تباماهزا لكطت نس ثيفاعإط وتتم .هيضنلتعو
 لو ةيقاعلا ربما ذا ام: لتماانوكيو ةَماَعَرطأو ءارمنا لممل ةيساخ نمو (ىدعلا)
 تلم ىرتكم و دس فنرا فل ةيولغؤك لج الى وشم هتلءو رثكلا ةياز ىلا تضل
 ةيناتلاوأا كو لمسلا لا عمجارريمشواونايبال هك نمقيكس (وك ) مدت ست دش لحزأ
 ةوانغثلا بك اوكنم ب كوكل حز وةداعسلا بك اوكن مهنكل بكوكلا مسا (ىرتةم)
 لحزمياغا ريك اذعسىرتشملا الثما_ةنلةءلاراص سمخناا بولغم للا ناك ال (ىنلا)

 ىف! لئاعل ان بلاغلل كمل بجوم ىلءاسخنراسؤال>ز راصامودعم بولغملا مكعب تاكو
 | ىكاسعت هللاىلاعرشتي اشي نمىدجوءاشي نءلضي ىلاعتهقل'نانغينب

 .([| (ىدح نيرد)فطع فرح (م 04 ركسرد تدرس غل ىدكر» ربا ,ادوكب ىسحم
 اذه (رظننيا) رك دمدرغم رضاع مأ تضلأ ,نادركب)ة يتلا ىهانعمذب ردسالءايلا

 ٍضاملعفدوك (تدكس )ايبا (هك) دحاولاسكوةدحولا ءايلا (ىمكرد) رظالا
 الرقت تفلأ ةموضلاءذه و (ىنللأ) رظنا( ركنرد)اسوضم كلمج انعم باطغ»انلاو
 3نآوإل ىونلم هتبزرتحاو نكي نم هيلارظن اثلهئاوغاباسو تمثله ىذلا ًالاذو



 (مدم)

 |رظايىذلارظنلا'لاذر (ىنلا) دز بهن فدع ىو-ىسكزوا « كور رح نيادركساب
 فرطا :وعنلا نيرظاثا الاذى أو هفىلاعن هللا نمةبادهلاو :واملاو:داعلار ةسوككلا نأ ةرغنلا ن مام_مخ روظيامل يو طسلاو ضبغلاو دملاو ر زحل ذه

 نما. غو :داعسلا ىلا ىل مهلا ىرفوتب ةسودخل !نم صلخخ ىأ اترخ قرخو ابن
 راسصالاو بواةلا بلقمو لاوحالا لوم ىلاعت :.ف11ىقرةيادهلا ىلا لسووةواةكلا
 تاز ىونثم لاا ذهلو[ثي فيك اجاقي نمحرلا .باسأ ن منيعبصأ نيد مد[ىن بولثتاو
 ةروسكل از نمةبك (نازإل م0 يد دش لاك لاس تدب اد ى م
 انهانمءىمه يدل ) رظنلاءلاراشملاو ةراشا مءا ناو ةراملا نءىئعبةمقملا
 دض)لاطىأ (لاح) دحر ايلا(ىاح) باطن ءاتلاو ماللا ديد كذب بلي دئادرك ذك
 لاذ نمو(ىعللا)لاغتتالايف (لاقتنارد) راهطالللعان(نانك ا ديب) دضل ايدضا (دضد
 ,لظمو لع انو عاب يلاصت هنال لاحىلالاحنم كبلي لاواللو لولسا لوم بن لا
 .الا_ح حسوتتاولاتا ولو دشل ايدشلاراهملاللام ىلا لاس نم لّدبنلاو لاغتالاىف
 اوت الي ديتلا ءذهو ضيفلاسالا طسااالو ضرما الا :هعلا عت الهلال اهدا دضاب
 تاذشذل « لامشلاتاذزاديازتفوخك ايوكرشم لوي ادملو ىف اعت هلا ةفرعل ةمزاتسم
 تاريغتلا ك01كلن دعا ثعلامشلا تاذ نإ ف وح َقلدلب ىبح ( ىنعملا) ب لاجرلا جري يملا

 كلروصقب فرتمأو كس دى ءاشيو لق تسر اصب الآ تَولَهلآب لغماب لوغتو عرضت و اسهم
 لامشلاتاذيو ىملالا برقلا نعل ايدول ىطعت نعل تاذةذلثال لزمعو
 كم فوتيئتح لاحىلا لاح نم وحلا كبل يهنأ ىعلا رهو ىولالارهئلاوةواسقشلا

 نعبصأ نيبىمذا بولشلا توم ىلارعشب (عفرتتأ هلل نذأ ثوس و لاعت لوشن لاجرلا لاوحأ نم اعتاب رب (تسييء ديرب رجا عرؤ) تح
 ىنهيانتاو ىقاممالو ىشرأ ىنعسال ىل اعن هلوقب هللا صتخت ,ىلا نيحرلا عب اصأ نع

 ميسيممسااهفرك ذيو) ىلاعت اذا ولو ىلاءت هتلارك ذبالا اهعقرنوكي الو مزمل
 ةفنا ريغ نم ماودملا ىلع ىأ ( لا سآلاو و دغلاب) ءاوسام ةظح ال« ”لرمشلا ن

 مهام ار(هلارك ذنءعسالو:راخت مجهلن اللاحر) ىف اعثهلوةبإ هلاما اه نم فلمو مث
 نمو ىلاهتهلوغل كل ذو نانجلاتامردب زوفلا نم ةبانكى هو راحت موف ف ىصتنال ةنالالاجز
 نمكرتسماهنلاناىلاحت هلوثوهو هن اب ىذلا مكسعيسب او رشبتساف هللا نم هدسهمد قرأ
 بنيرادلا سم ئشم بف فرصتولوةنملا مون أب مهلاومأو مس فنأ زيئمؤملا أ



 اننخلا

 ىهتناءاسنلا ةياثماولكلا هئاقل ىلا قوشلاو هبلط نءىأ هللاكذ نع مهلغش تحب مهقاعتو
 ةترمءاجرلاوفوانانيب اوعمعنأ هللا لامر ةفص نكلو هرسهللا صدف ى ةريكلانيدلا مغ
 أريطلات ان (هريليغم) تاب فرح (ك) هاجرلاوفونللا ام-مدارأو نيحانحاذتوكتت (ىنا رود) ىفح () « سقاتدير زاد جاع هديا يمك ىنابر وانو قوم
 |رميكو فيطلب (هريس ىا) ناريطلا نء(ثدب رنا) ارجاع أب (ديكزجاع) دحاولاحانملا اذ
 درعلا فوخ تزواذ امال ا هما علاق ني انج اذنوكسن ى> ءاجرلاو فولتأ ن .ا(ىنعلا)
 ىقأي دسحاولا حاتملا|ذريطلا ناذ فيطلابو ربك اي بلغلاىحانج | يمست الدتعاوءؤاجر و
 ىولقلا لم ىلا انتفتلم عرش هلة باج لالاعساو بابلا اذه ىأرادو ناريطلا نع ازجاع
 ميا. نان نك اهرايإلل ىرنشمل اقف ىل اعتهتدارابالا نوكيإ الرمعشلا ىامرببعت نابافرتعم راددالاو
 الزنا( نك اهر)دب هر ادأ ةيتضا: اتم ءايلاتشب(ا) ماش جوك روتسدمدلا ومالكرد
 ىتالوتح ىكرتتن اما (ئنعملا شذا ( روت -د)مالكلا ىف( مالكرد) ىف 1الىكح (ميانن) براي
 أرارسأ اما لونأ ى تح ةزاج ا ىنيطعت نألماو كنان رصتو لرارسالارسمظسن وك ومالك
 "سك « تسار نامرفت ١ ىعاوخ نار و9 ىوتم لالالا أواوجغوأوكتايلغت
 قنا اةادأرمملاب )0 طرشلاةادأركل فة 20 .تساكل ,دصقمار مدنا ددج
 ةلرمأ سمآلا (تسارثنامرف) كركبن لينا ) اذه بلطت(ىهاوخنبا) ىلع اخ دأ
 كل ارت م) لعب (دئاد) م اهفتسسا ةادأ مل تاتو انمدح أءانعم سرزو ىلع (سك)
 مالكا ىنارتا ىأ اذهبلطت تاو (ين !) نكس! ىلعدصلا نبأ (تساك دسغم)
 بلطتل, كتابلمترارسأ مضوالةزاج اىيطمت أى أ كاذ بلطت ناو قوكسٍاطت لب
 كلدارصو لدصغمن أ زلغبال تاتولخملا !نمادح أ نال هل رمأ رمالا ماقلاب اهل اشفا مدع
 ملاع) اغلا دصأ تنأو نجلا ةروس ف تلف كنال ةمكح ولختال هتروظأو هتدرأ ام لكو
 هلعمبصوصخملابيغلا ىلع ىأ (ادحأ هبيغىلع) عطيالف( روظيالف) بيغل !ملاعوه(بيغلا
 لاطباىلع «لدتسيو نإ ناس (لوسرنم) ةزمممهنوكيل هضعبرلعب (ىضترانمالا)
 ءايلوألا تاماركو ةطساوريغبنوكبامر اهلالاو كلاب لوسرلا صيصت هاوسو تاماركسلا
 ءايبنالا طسومب ةرخآلا لاوحأ ىلع ائعالطاك ةكئالملا نع ايقلث نوك انا تابيغملا ىلع
 ناك اذاالا ماهلالا كلمةظ-اوب تبغا ىلءغالطالا ”ىلولل نوكيالو ىواسضس ىسهتنا
 | اذ هلو عرتحلا ىنلا ذلاذلا اثم هيرشمو ىلولا لاذ لوا سنوكينأإ هوب ذك ىلع "فلول '
 د. « روذاندبا يسهارا كابل ىوننم لوةيذ ةحوتق لع داعأو رس هللا سقربسشي
 توكيالو(ىملا) راثلا ل (رانردنا) ىر(دشب) نوكست (دباب) ير وصقو سو درفرانردنا
 اروصقواسو درف هنامزفو رمثران ف ىري لسكر وني ىتح مال لا هيلع مهارب ان ديس حو ر كول



 نفقا

 هيلع تناك لب عيطبلا ةرارسهبقرثؤت لف ءالرلةبح هناك تن امةلاثديسنا مدام ءتاعاكو

 ةجاحشل ألي ربج هللاقاملهاىّتح أ ودرفدو رمل إن ةيلع تناك هاربا ان ديس ذكو ديشلاك
 ةدعر ,ة->زلا ري هم دنت ى عنك نم لكك نذكو نواعم« تم بلطب والخليل ام لاق

 دامت © روخومابردور رهان ءانإ# ىراشم هحو ربهذ دقه رمأ نما فرظنب و
 (ام) بهذ (دور) ىف اهانعمر د نزو ىلع ( )ةجردلاىه( (باب) 6 ركدتسةلحوسحه
 لش (هقل نصه قييالوتس(دلامنات)س ملا ىنعمو اظناررهنزو لع( روخو) رمق
 يح يمدلاو ربا دع ردةجرد بهذن(ىنلا) بابااىل ةظوبر(رددن) ةةلطا
 ب و نيعمه نأ - نوح وى نوكسنو بابلا ىفةديمملاةءاملا لم قتال

 قرماهرذك) عباس ذقن (يقته داما زا) يدشن ةادأ(نوج) بلك يلقألا بحال

 ىلاعنمتلا لاق نيلغآلا بحأ ال الئاقعساسلا كؤغل !نمرعو قرع زيها لم (ىنعلا) ريو
 تاومسلا]ثلء(توكلم هارب ابا ىرثإهموقو هسأ الضاءانرأ# (تاذك ,ماعنالا ةروسيف
 اهد مبابوكلذك جوابي نيدتقولا نم نوكيلو) انتين ادحو لسع الدب (ضرالاو
 (لاق) رهزلاوه لت (ابكوكى أر ريللا همبلم ) لأ نجم ف) لاق ىلع فطصو ضارتما
 انا (نيلفا بح أ اللاق) باغ (لذ أ كك ((ىبرا ذه) نيم اجض اوناكوم مل

 لاقو نيلالح ىنهتن ات داوملا نأ نم سجن اللا لا هيلعز وصال براانالايابرأ
 0 ا ينل /<2 لف ىأ ىربكلا نيدلا ميغ

 ضر ىلعدبادسهلارطم
 ا ,ونأ لب اهلادا دعت الا

 ةروصلاة وسك دعب اهئاقيدستع ةيلايفعاةومل اديهتسك ةااعلاطهتينامو رهاص-قفأ نم
 د شرار وسلا ده اشف ةيكوكردقبت وكمل |ىلابلقلا ةنزو راتفن
 فشوكفءاعسلا يفأ نم بكوكلاة دهام رسلار اظن هاظل ارظن

 هيدارأ (ىف 0 قؤيوهذا بكوكل ايم ثوكللار ولا 1-5

 تابلغبد_ثراارؤي بكوكب حا (لفأ الف) ءسفت هرعشت )ناو بكوكل اال بكوكملاهريس
 بحاذلا رس (لاق)بو ,رغلارءابه لا بكول هقتاوو «ذاسو ىلا موج ر دنم ةيقلخلا ثافس
 عفو لالا بحأ لع باسلا كلفلا نم لوفت سلال كلاساي نأ نكف ىههنا انيلفآلا
 :ننأ نبا ىوتثم ةنتاموالالاو قاما باوأ

 (زج)طلغلاب دراس(دشزادنا طاغ)ة مج ايندللا لسه (نتتاهج نبا) يد تميز

 اوارتايبلاكن م ةبكي م(وك) لاذف(ارما سم) ريخد انعمنيتم, رعلا ىازلانوكسو يلا مضي
 تراصاسن فا هذه ةئج(ىنعملا]عمجرو ىف (دشيزناب) ةوجشلا نم (ثوهتن) الاذلعجار ريم



 هبر نع دعهلوغي هحو رولا صدق هناك صلخو ةبناسةنلا ةو مثلا نم - .ىذلاربغ ا

 لومي عرمشا دهلو ةيق هل طخ لك طظواخمسا ىأ هل
 ممدلا لادن نتاسيفاذه محا

 مالغ 9 ىم لوبقملا صامل ناطا!!مالغ ىلع عاسالاو

 989 ةظئلد_هنئسللا شحوأولا تن (درغن اطل و صاخ) يدرخن ا طلسو صاغ
 |ملبو هيلع هللا ىف ستاشئاكلادو رسمي دارأو مالغال ةفص ل علا ناطاسةلجح نا ىلع نوكيق
 ىلع مقاول داو ءاسمالاو ناطلسلا سم نه لو الا جول ىلء (ىنعملا) امضد: ىف تن و
 دسحلاو!يمالاو ناطا_ااةسقىفاثلا هولا ىل_هولمتلاناطل بوه ىذلا ص املا مالغلا

 العو لح جلا بووهودكل املا نذل ارل» لقعلا ناطاس مال غ ص اخ ىلءمثاولا
 - ٠ 035 فرار زجر رود ىو2م أب سامب ةثوهرمةسفلاو
 ومى در نوم ار ارارجرج نماديعب مالكلا ب (ىنءلا) هك مامتارت 1
 انملا درو أ اممامتا دع مزاللافةسملاترخاتسيلا اذهب ومالكلا

 ايل ىونثم ةسقلا مامتاىلا عوج رئارارسسالاو
 قلوعفل ءادأ ارومدحوالءا يل اورصتلا تخبر :رد/اوىتخرد) هين ادأ (نوح) #«تنردزا
 ةرصتلعبال فيك تيضيلاو لاب الابوهكلأ ةاطاس ىأ كمل ابغاب(ىنالا]لعبال (دئادن)
 |راجتالا فرم قرغباك لوغب هحو هي[ دلفاةأك لي رغنلل ءاهفتسالاو أ هزمءالو ةر متم نم
 ىقااف رملا اذك ةطقامحلاوةب رئت قتلت! ثلا وادرامنأر اهراصتأزيعو
 .هبأتروطظو تب رهظظع ثا "يَ دَبسوأ ناكل اونوكلا نا السر »
 اعرئاو ةب ادهلا هنأش قئاللا لاكل !تاغسب فصتم كامل كلام ىلاسعت
 7 :نمو سو هيل عننا ىل علو -رلاو ىفذتلمو رسلا معيهنالاهةقس! نمل
 1 ارى ردنا »و ىع ه4 اةفيفألاو راوالارويروظم مهو

00 0 00 

 ىوشرثك أورفوأو ى لح أو ذفأ اهرغنوكل :ءاعبسةب:رعاج.ةدحاولا ىتلاةرصح
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 تبا راجثالا ( ترتاح «راقربممنادشاسكي جو
 ةيسراغل ميلجارم -كبهجو طرشلاةاداك ا نم ةففخم (هحو ) رث أ (ريتسجإ بةاعلاوا



 م

 (مدنبا)ةي واستم(دنناكيزاوناكو لو ةب رعلابا هاهم ماوهتسالاعقوممءادأءاهل ءافخاو
 ميك اننمراصتال هذول د :ىأ(ىئعلا)رطنلا ف( .ظنرد) نقول او نيحل اوهو سنلا !ذ#ه
 نم ةهك افرهظتس هنالقي واستمر ظنلا فنيحلأ اذشحف اههارتتنكسولوةبئاعلاو ةيازلا
 هبقاوع نان اسفالا !ذك لويغملاري-غ نم لوبةلا يبي و ىرخالا نم: دحاو لك زيقتو لعيال
 اذه ىنع اهمتع و ةبيطل1 لاس الل مسجل اقرا لا لهآ ق ةوبىلاعتهتنةرهاطا

 نم ناو هو هللا دنع نملك لف ىلاعت هلوقىن لي نأ كلا قئاللات«ا ايقشالا اذكو لاونملا
 اهناةخلاطلالامعالا هممت رهط نموىلاسعت ةطامسلا لامجالاهئمتردع

 نيب ع ىةلاوتملا اذه ىلءو ةسغنالا مولي الف هتيلباةوهدادعتسسا بس ىلاعت هللا نما

 و دم ةقاروم رظ رك ع9 ىرتثم لاقتحلاطلا نم حلا اا دحأ لكدا 1

 عيجار ريمضو اونايبأل اكلارمكبدكن ءةبك رع (وك.) مرش تقرر تاغ
 اهانعمنيتمدعملا“ النار نوتلامض(تسخن)ة راما نم ىنععإ 6 ")ص امرعن (دش) عيش كا ىلا

 ءادتبالانمارعبخر ا هو ىلاهتهئلاروثب ظني ىذلا يشلا (ىنعلا) |) ريبخ (ءا اك (ءادنإلا

 5 تيارت لنهراالاودأ
 «قيسردنادادك نبرخامتح ووجع رادس ن برخا مج

 .اك اذا ١ ذهريغلا ةرااناهاتعمىيك مكسر مسن الخآ) سأرلا قب
 (ت) ايندلا ام دارملاو باردللا طبرماهاشقاهمضبثناك اذاام أو ةيقوفلاةمعملا ءاملا
 ةده اشم لج الريل ةرطانلانيعلا طي ر(ينعملا)اهمتف انك )+ ال(رعزالا هل نا

 سرد 4ناكف قياسا ل زال لاين دلاوأ ةبقاعأاو 2

 هناللاوحالاو دوم

 هحوتف اثيلع داعأو هحور هللا س دق عجرم ىلاعتهّللاىوسامبابسأ ىلاعت هلارونب وظني
 0 لاف في رشلا هنأ دوهأك ة_سفلا ىلا ةيهلالا فراعملا ناس نم

 لم ترد ج (دانخ :رد) بة( ادي ضرفلا ةدعاقىلهدوح
 نهرمرجل األ :تاذلا 0 ناءدو)

0 
 قي ىشريالد ايد احلا 0

 امل بق نطبامو اهمروطام شحاوةلا فر مر حاسما لةىلاعت
 هللزات دحاولاءاضقب



 هاما ىل_هوغطو و عمتي نذعلا (فكو :
 (دئتطكتا ىركم)ةيفخ (ىامترد) و تارا (دنتخم رحم زيطاودي دملا نم ريغ ىلءرهظب و
 ىدابمهدب زرهاظلاىلا اومرواوديزأ واولةدسملانم(ىن#ملا) هوروأأ ىأ اركماوعلق
 ىو املعاوممأوةليحواركم ةيفخاورمظأو صامل مالغل ا وهو دو ىلع مادقالاو
 ونءاوب رضي تح (ىعملا) دتلكراروا ع هامززو . دز تدرك ارصاخ مالغانإو
 وبنلاريسلا أرقافءاسقتسالات درأ نا لسأ اعلم نامزلا نمو صاح مالغلا
 .أامو مملع مهد داع ف يكو نيئحو ردي و دسح !ىفر اكل رعت ىلا
 هايظلاراميايشمتملأ «ضرأب اينناوفح موقعي وهني زعهف
 انروةماحهتحو « راغءاواراهسوجرخأ « هاي رغلاهوردوأتو
 هطلاذع ضاس !همولام ىف ارو ةماج هلوقو هوضغبا ىأ هولقو سو ها ءهّللا لس“ ول
 ديكدوعب ودارأ امها ىضقبل مع افلخو هل برو هابنأ ىف دب راج ىلا عت هللا ةئاس هذا هوداوس
 دويملا تدمع دوا ني « دورها شناجوج فاندوش نوح إو ىو هتلمو هيلع دساملا
 عيجار ريم يشلا(شناج) ليل ةادأ(وج) عراش لعن (دوش) ماهفتساةادأ (ااوج)
 فيك(ىنماا)ص املا مالغاالسأ (واعيب) يشاملاةغيسدوب (دووهاش) ضاخلامالغلا ىلا
 طفح ىل هتغيمحو لأ ناكو اناطلسل زال ةظور تناك الايناف صاح مالغلا نوكي
 اذاهنالعتو نلماءلاءالعلا ار او الا بما تلعقتنا ذأ هلمتريسع لكى ماعاذهو ىل اع هللا

 فر نم الال-ءلاو ررشلا نم مو هفتوف نآس ا فرط نمررش مهمادحأ باصأ
 يويوسخ# « هدمآ فقاو راررمان نادال قمم لوقي ور رةباذ هلوةيناسورلا
 ناك" (ىنعلا)لثم( وسخه ) أو ناكءانعمة دو دملا ةزمسهلا رت (هد 1) عمرك ار

 هانى هاالاقشعلا بو د بابرلا ىلا بو اركمىبأ لم رارس |
 ناطلسا ذك هل-ريضرالا برعضو ل غر وهلا سو ءامالك عم“ اذاهحو رهنلا سدة نك

 ديلدىاشاةردإ# ىونم ارك تكسو صامل مالغا ارارسأ ىلع
 ةلمهملالادلارسك[لدىاشات) ف( رد) تارك هزوك تادي لبتخ ىدزب

 ىلا هرظنقحلاوهناطالان انلقنا لدىاشامت دارأ نوكيف جرن :
 ءايلا برش( ىدزيم) لالا هيدارأور هوما هب رعبو ىبراق عج (تارهوك )عبق( موولق
 ب ناويهلار غصب أك ءازهسالا قب رطىل هربذصتل وهو( خ) ىمامملا ةياكدل
 (نارك هزوكسح) نار هوك دب ىلا عج ار ريمة داو ةزهملا نمال دم لادلاة نكي ىأ (تادبإ
 | زوكسل !نواعاةىتسعملاو عم 1 ةادأ نونلأو فاالاولءاقلاءادأربزو ىل_ءركو مولعمزوكلا
 نءةبانكو نومقاسنملاو ةرفكسا ١ مهو مهداهمىلاتائالالا مدعو مهنادبأ حالسسا نع ياك



 اريفسزوكلا نيلعاذى هاب راو مالا يبت بلق ىلع جرغتلا ف( ىنعلا)ةيئادسملا مهلاعنأ
 اوركمو) تارا مل ةروسف مكس ىف هللا لاق ذلا منَ لاس ناب مسملالث اقم مل عار تسم

 (نيرك اى اريخ هللاو) ىدبع فرو هولتمف هلتق دصق نمىلءى يعش قل, نأن مع (تاركمر
 فاما نءوئيسملا.كاوأ عاغسو سفنلا ىندياو ركمو ىربكملا نيل ميلاف

 ىوفدبرا-ىركمإ# ىوتشم !مافصوسفشارهت ىف نب رك املاري_تهطاوحورلا لالسه الم
 ءابلا(ىوت)ءاوءسواركماؤيم(دنزا -ىبركم) يدتتكردىاتفردارعشك ان هدنم لح
 00 ا ا ظفا (تمبح) ةدعوال
 |ردصمع وممااو ىرهوجلالاقىعامنىف(ىع امترد) اطل ال (اردش) ىتح 1 ليح

 هدارأو ىلا ب رشي ىذا عاةذلاو ةيهادلا ةقافلاو ةرفصلا ديدسش ىأ ان ةرغسأ كلوخ

 اًويهليح باص أ مون( ىنعملا) هوهقوب (دةنكرد) لاسحلاب موعس نع ىيكو بارببلا ل اعس
 ارد « تا اديب نيالا 8 ىوشم عاف ف ناطاااوعتويوتح ناوعسواَركم
 ءايلاوالعو رج قحلاة رشح «دارأو ناطاس(ىهاشداب ) «نارخ ىادغأ د نوح جاه

 ىو ف طع فرحو اول !(ناركفو) .:كنلاءاثنالانم ةس رعلاءابلا

 (نوج) د_>او عامف ف (ىعاردرْئذدل اةفاسوجوناثكىمع فاك ا! متغب ناركو قت
 ةادآنوثلاوفلالاو راجاوهو رمل (ناريكر هايل (ىا) عسب (دضكم) ماهغتساا .ادأ
 ناكدارع اف هعسب تيكريج ابقي خالل ملت كاطاوع(ىلءلا) سرغلا دعا عملا

 مظملا ناطا ل اارعضي نا نوديرين فت[

 دارملانوكينأ نكي
 نموداسحلا يولة ىلا ارطان ةوك لدىاش نمو ةزعلا بررارسا اىله فقاولا ناطا ١ ل1 نم.
 هناصسم .ثاكريملابثيبل اذه ف م يطا حر هاظا !لهأ .انلادا_11نارك هز وكلا

 دسأ (ةر وست نمترف)ةيدحو (ةرفنت رجح معاك ) ةورثأملا ةر وس راغكلا ىاسعتو
 رتل اأو! بن ةومنردع كانا ننال ىبا ٍبرول ادشأ هنمترفن ىأ

 جدت ومأو زايد ىارزا# ىء
 هيدارأوةدسحولاءاياو بارزا ااا 0
 هولعلا .(دننخوءاوزا) ريبدتلا اذه مالارخ (رميدننيارخآ )هوبصق (دتشخود) ركم ا

 ارا دارك اوبن تاطال ل ا نم(ىندلا)
 سهلا لح هضراعبمم نم لع



 هلق

 دانتسا,) ناببل(دك) ر ريكستلاوأ ةدحوالءايلاو عساتت او دبعلاوه(ىدرك" اش) يشيب هبدياو
 ئئلامدبلا(دزاغ ؟)ءاواسملاىأة برد سالءابلا(ىرسمه)فنذاتسساعم (شب وخ
 واحلا اديعتتناتسا اعيوهىذمادبعلا كلا سعت (ىنمالا) ىقأن مكر

 اتساداتسامادك اب ىونشم الوم ةرمح اذهل لإ

 اناس (تامج اساسا ”ىأعم (داتسامادك اي)
 ىأعم(ىنعاا) خلا (نامنو) رهاظلا(اذيوه) ىو اسم(نا

 الار اسهدنعو هما ىلا يالا ذاتسا عماهدم
 (مامش 2 )6 :ةزمهرارز هج ىاهدرب 7 جت ارونيرظ-

 اغلا
 دامشحإلل ىرتثم نطابااو
 |ت(ارلهج ىاهدرب) تراسوتنك (هدش) ذاتسالاىأ هنيع

 ادأ فا اوءاهلاو ةبنافنلا تابطا نع ةياثكو ماقمو باقتو باتو
 رض( هدز مهرب) ,!1تابطوىأ لوهألاذ ,ادأ اروواضالا لاستالاء ايلا
 لهجلاتابط براغ ىلا هتهئلاروشي الافر(ىدعملا) ضعي

 قاذلا لعبملاع لوقت ةزملا برايت لاذ اتسات أ ناوءدش قاع ةخسن فو ضعن ىلع معي
 ب رشلا هتاذىأ ضع ىلع اهضعب لج اب اب براش ,دبالا ىلا لزالا نم* .ايشالاعبج

 ىرشم لاقت مهقتلا لح البالطلا رم ر قا سذف عر 0 الر رهو
 ,خابو-) بلة نم (لدنا) تا ليسو هيتس لرب 8 زر
 دري ةغيتعلا فوصلاو ةةرسملا 0 ا (نوح) بهلاونرملا

 هن) مدقتما درك كلا ىلا عطوه ضاوي طاب (هدنب) ءاطغئأ ةدحولل ةزمهلا
 راس قيما ملتلكيلف نيس الةلاذ[ىنلا) مك لاذ (يكحدك) ماّدق (شب
 نكملو هرارسأ ىلع مكسالا لاذ لطي النا ةيتءابمكسحلا كلاذمادقع اطغ طد راقزمب واقرخما

 (مدري) «تآربفاكا ددتثك قاهدره و دولا ىوتشم
 مفةثئام,ناهدد ءان) ممأتلا قعمأ هلع( (ور)الصغت مدخخ) ةراتلاوءاطغلاىنعع

 اغلا اذ(ومن هيلع (تايز بن( قلكشا) راس تشك ) مخك (فاهدرم)
 اسس بص ع 1 0 «1١ تزهظ |. 0 كاذولع



 .!هئاالفار ننس ارم)
 ءانعم( لكنها ) م

 كلذلو زاببسو بعفطناج
 .نم ملعب الأ دمع
 نم نكي لأ نا الح ىدهتنا

 دارأ نافكلءانوالن /نكل ىم نو ىنبعتنا كلم ,قئاللاو ءانو كمل سيلأ بملا هتلابواءانو
 1 راما اسازرج رمان تاس
 .رئاسملا جوع رشاذولو كل هثعرئامىم دوظناشالو معن تومعتت أو
 تنأموخ) م لةرركو ب لو بسك درك اتدوحو معه و لك نها ايسكو

 |(ىنملا) بالا ىمعأ (لدروك.) اعباتوا يأت ىنكسما
 ىونثم زجام بلغلا ىبعأ عباتذ بانل :*0ثم ىلا ضرفا لبا ذك ىف ضرفت الئأ بامههلا
 ,وناجردتسراب تنمزا هن

 .ةلا برش[ ذات سالا ىأ كل لومت ثنأ(ىندملا) ةفاطلاوةوكسلا ١ ١(
 !برشاك ناو هبل علطأ الد اغلا كلركسف نا نت نا
 هلع ) ىلاعت (هلاباورمح ارأ مكلرت) ضانلا أ . (اورسأد)

 د « وتركم دليم تزور زارخ ١ عيائوشم ليلة فام

 م

 ممعطم باي ىلع ظنا هنالبلكللا نمصقنأ من

 هاثءمرشاح ىنن م قءانعم نونلا تفذح نوناابءارلا تا
 ( ريكدك اش)كالثم (دوخوسحه) بامصلا تالكمك لال الح»

 تالكشلا لال اذاتسأ ىنكسمت

 ماها نونلا من 00 هن آور ددركى نبات نمل
 ةادآن ونلا نو دولا تغب نم(تنم ىإةلواهملاىنهب(تسي راب نم (ثنمزا) ىريرغت
 ىأذد ول ابلاو“املاوهبآ (ىنآ ) اناال.ثال ىأ باطغإلءانل اولا ملع لحد ماكستلا
 نأالب لاملاو كلحو رو ةنواممىن.كلنكيرلأ (ىعملا)نابر جا عغبال( نور ددركى )"ام
 ةفرع او علا »ام نما 3 3 رئالب ىأ هامل ىرمحالا

 ىونث» ىرماوأ فلافتر» .ركتت فك نأ كف 00 نقل ناخأ اىفأ اضرذارأ
 مدا م تسردانىاءاكراكا مكب ات نم لد سد
 اغلا يه ارسكم(هح) لخمس تيب انه انعم (ماكرك )ىف
 | 7 با يفور علا نيشلار سكم (ىكش)

 ميلا نيتلمسهلاءارلاولادملا مضي (تسرد) قنءادأ نوثلا
 نأ هرسكستْئد الص قانا كودو كلنخم تيب ىلخنا كي (ىنسعملا) لماكلاو

 قالا زاد (ةزرتت 1
 اوةيفرظلل ةحوتما |ءا بلا(بلقزا باش ى رب رغتلا

 31 سب فاس سعي بنك لفرق
 هيف( ريبللا) لع (فيا .ةلارهر) كلزبدلع يتنبأ

 ىو“ د-كرملاامعلاطي رارسأ اةلزاقرإ :ةنز ورجال اىلا ب

 (دشس)# وت نر دهدى ىهأ



 (هنف]

 الك ذنم( ون ذنيز) ىلع( دهدى)ةداجث(ىهاوك ) بلقتا(لد) لركذ ( ونركش) ىرب
 نم ذاتسالا سمالارخآوأ بلقلا ءاربلقلا ةئرو رنم لركسف ممالارخ (ىنعملا) اذه
 نأ ىلعاذهكلوفواذه كرك ذ نمانابعوت داهشبطعي هبلقو لركن ىريباقا!ةنزو را
 اريك هو ىونثم ئشهبلع نال وكل ىلاعنهنساوأ بماغلا ةزنم هسفن لزنذاتسالا ةؤرلا لعانأ
 ا ءانعيرشام مأ(ريك ) م متدي وكوددنخ فرك ةجرع ه مرك زادلامت ثيور رد

 ةادأيلءتلخدّئشلا ف بر ذلاوعوندبلام نم (هفامغن) اهو ىف (تيوررد)ضرفاو
 (هدئخ) ثنأ هلوفتاملكانعمباطغللءابلا (يفوكةحره) مركلا نم (مركئا) ىفنلا

 هب اذعو هءركن مالعولجحاوأ ذا سالا نأ ضرخا (ىنعلا) لوي و (دي وكو) كصغي
 معتلوقي و هنملصشي تنأ هوم: لكلب زخ الو اهرهظب الو وسو كح ابق برسشإال

 :تللاك-!نآرد دنع ىمهواوتثلام نوشرددنخ ىغراط ىو هلال ل ذخأبا كو مف
 باطغللءانلاو انمابال ارهاط تاع را بدار, ردصمساوأ العصي ؟مسا 'شلام(ثشلام)

 ةزمولابا,هريمملافلالاو ركملاوةلبملا اهمتفو ةلممملا نيسلارسكي شلاكسلا (تشلاكسا)
 ةاتسالا (ينملا) .اطغلإ ٠ انلاوشلاكسو شلاكسا لوفتف ىندمارغنيالو اهطاسازوح

 كيأري«كعشيب هلل ثنهاد موتا ذايبشي قوذو شاعر قوش ملص غبالةزعلا بروأ
 || نزهساك ه ارح دش ادخار ماد مو يؤم اذه ىلعن الرا ثبخ هوسو' 37

 هع دع نأ ةعدملا ىلابوسنللل هازف أ زك مالا" كذا (ىنعلا) مار ةساوعمز رك

 بس( |لشةئيسة دس“ آزحو ) ىر وشل !هروس ىف ىلاعت هناا لاق سانا
 اذ هزوكلا بلطاوةَساك برعم يل الج ىسؤنا ةروسلا كوالا
 ثم عم فيك ممليحو مهركم نم صلختالى أ ازوكربغلا نملك أن :داكريخالتن رشا
 ىذلسش لك نارارهدس و اضره دنخارو ونابىدبز و ىونم ءاعوءركم نما: ك ملاخوأ
 ناك لاه انعمىغاملا نكح امبدمقىتلاءاياا!تةاسدوين م ةذذ دب (ىدب رك ,هياررع

 مخل الىغرلا لصف كلعم هك ناكول(ىنعل ا) ىضرلا ل (اضردنخ) هلثل»م (ارووتا)

 نوح 9 ىم كبل و ادحر كابلق ض اير ل ةبيهلاراونأو ىفاءمررارسأ درو» ,
 ذاتسالا بلق(والد)ليلعتةادأ(نوح) يلج ردي اهكسنادف1:31 هلمع دركاضر ردوا لذ

 يافا رش كاتيا (لمعدرك) ىشرلا ف (اشر رد) ىلاعتا
 أ :د(رعسس) فا( ملعا (هكتاد) سمى أ ةدحولل
 سعشلاك كيلغناك اوان لوا جربى تنأ اهنا لءا امش اشر نوكيف دنع ىغريولملامق أت

 (مز) «راززبس فوك تدرس مهر دهرا ممهوراهن مهددتعوزو ىم لما جريؤتنأ ىلا
 الت خالاردصل ان

 نآديروأ 3

 هتان م (دزيم )رخل ىف لك( مهر هرد) كلذك (مه) كاع غب( هدنخت) نم



 أرازو ىرطلارضخالازبلا(راززمس)ةنوسوماراهزالا (هفوكسش) جزتجو طاتخيىأ
 لدستعاوىفاطلسااز و روثلا تقر لم اج ربو تنأ ىلا سلا (ىنس.لا) ريثكستل اةادأ
 ءاضرنم كلذكرخآلا ىف لك طاتذع ةريثكل راهزالاو راهلاو راهلا كعب اهمءاوهلا

 فئاطلو هئمىناعملار اءزار لهذي راهلاو راهل!لثمالبلاكثع ىلاعن
 ا« اةاكرخر لش نارازه ده ط ىوتشم ةداعسلا قلب رجرتقو طا
 بيصنلاو ال ارةيتوصلا ةمه:ل1 ناعم نيب 5 02

 امل قنو رالو بيسن الوامل ظحالوت اانا يرو بل فولأ ثاما (ىتسملا)
 /ث لاما دهلا سومر ةغبش ألا الب دي رغتو ايثدملا ةىفاطلا بس سمّدلاراث 1 نأ لعف

 قادترج يسم « ءابسودر ز د2 حورلربهك وجل ىوتما ذه ركع ديفياك ذ
 كزبوسأورغما(ءايسودر زإح ورلا قرو(حورالرب) ليلا: مآ (هكنوج) م ءانمتح
 دوسأررغصأراص حورلا قرو رت كنا امل بل طاب (ىنعملا ماس هغتسا ءادأ(توج) ارث (ىنبسي
 كئانغو الون مدملو تاعاطلا و كَسْءرِم دعار ظنت ان ىأن اطال بضغرعن الئث كال

 كرو رغنمالا نوكم الل ء-هف مدعو كلم بضخ

 باتعلا جرب نم تعلطنا ىأ باكل 1 لثما دو -هوولإ مات باتعلا جرب ىف نا طاسلا سعت (قنلا) باك تمم ههيساهو ردنكيم ه باتمع
 نمادوسمار وثن.« ايه نازملا فرو لثمدوشأ تايلاَوَسانعلا نهتم نملاب هسجو لعق
 دشرملاهبثو بتاكو فرو لكلا زال لاك الو باكل قوق اولا لم بضل ران
 تاريع ستار ى ديدن وتسامالب اهوار راطعلأ لو ىوشم لاتواحو راقلا سد ندشرأفقر ولاك هلان-اورأ نأو دراطع همتاك َكِلَملا ةبسانمت دارأ ج وربلا ىف اهريسو سهلا,
 كلاذردراطعل رولا ةءائم انحاوراىأ انحاورأ ءةاروأ كاذدراطعو(ىنسعملا) متسامأ
 بتكدراطعناك لومي حو رمشلا سف هنأ انل نازيماةحاوراىف ىذلاداوسلاوض الا
 دي يعاب هقروو ةبالولا بحاص ذانسالاو ةب ادهلا مغ ح ورلاءامسدراطءاذك ةرهاظلاءاهسلا
 أوه اناورأقاروأ لم بوتكملاب اداوسواضاس بتكينا بتكلا نأ  سموانجاورا
 طسلا ضان وأ ةر ودك اداو و ةوغصلا ضاس وأ ةثيسلا لاعنالا داوسو لاعالا ضاسإ
 ل انولق ة-ةيعح ررحنانتازيخ لزنتلا داوسو قرتا!ضاس وأ رضبفلاداوسو

 اب كبل ,أراذان كبت ةغيصت قرظنا ىسهل الا بناكا بلذ مقروهلبأ
 1مل قدقفاركعمواضيةثملبلة تي أريناو دشرملا بلق سوك راونالا كلفنا عاف راوالاب
 (ينعلا « زيعوادوسزا حاو رادهران م زيسوخ رسد بون ىرو كة مزابلاكم هيضغرات <
 بولةنيزفرلاداوس نماثح او راص انتل ضر اوربحأ ارو ام بنكي دعنا ذه لجأ نءو



 ااَهْنْلَل

 هجو ىلع تاعاطلا أي ديرما دبعلا ناروكنملا ذه ةمالعو هتارانءراث ؟و هراوثأ فيطلب هذابنع
 | نايصعلاو رفع! اداو لاي ونايالاونامالا ةريضمع اوةرما.دارأو قوش اوقوذلا
 امال مالسلا هيلع لاقو رخل !باضخداو لاو نموا ابا .!مالسا !هيام لاا

 2 ةيقامورلاءاهسلادراطعوهىذلا يللا لومي حو رظلا سدي« اكف ةريض+خةول
 نافرعلاو مولعلا تاولأب ناقةيالاو تاغالاروتنجمه دابع بولةنيزيهءركو هفطا نم ىلاعئهللاوا
 ىلا لالا هجولا ىلع تافرصتلاد هدا ةساور فكسلاو زها داوس نورحاورالا صتقل
 9 3 ىوتث» لاقةبسانملاءذبعو لقبلا .رلاتمنأ لسق نم ىزا م ذانسالا

 ذعقو رشخالاور حالا (ىنسعملا) مرات ل « راي ووش
 2 0 وأ هينكسفإ :عيرا ىاد دك اراهلا
 39 0هلاكف اهمكعلازا ةبآلاب نوار شفار ال١ ثلا
 قاروالا الأ قدك

 2 زك ةتوافتءاااكفرضأاررب م هلاو ع
 ماس مظعن سك »لاق توابل ا! هنابإو ةتو انتم و مالاو بواقلا عاولأ ىف ةغئاو
 باق عفو ريما ده دهلاةر وسن. كلف دهربش تروسزا ساب لدردم اهيل
 | ىونثم لاتفراشأ ف. :.رشلادا دعتسإلا دسار مالبلاهياعناملس اف سك سوبا
 مدمرة للا( تعرإ مدا ديهديمدص مشيا دخت« داسيقلب نارودم يجر

 .أةغيس(دإب ةرماو ركل رادع ى مع 3
 .امرخ1 0 متو *ارلا نوكسو ميلا تمم (هد سم )ندوب ظل نما

 ىأ سفاب ىفم نوكنت ةمحر رلا نمرادممنثام(ينعلا)ىلممااهانعم (ةادبإ راد اهلاوا
 اهلا« دلااذم ببسي لجرلقم امرا دتماها طم يلاعتوقا كان: يس ةئاملاعن فلا وحر

 ادهده(ىنهاا) © نأ اب فرحدتمناملسزا ٠ ناثنودرو اسمان ىدهدم

 ىناعملا ةهولمم فور ,رألا نءرادبنادلا عب مال !ويلع دابهل نما

 يقأ فلل هز! ومرت فارم ال[(ثلان) ىلا: هوب اعلا روس لاعأ
 قوتأو ى_ءاولعتالثأ ٍيحرلا نيحرلا هللا مسب ءاوناملس نمهنا) موتخم (ميركباك, "لا
 اهتباده! ارسنال ايباكلانآريشي بفك ىربكتا ندا مخ لاقلال- ىسبتنا(مياسم
 ,ةيالسواو ىنهتتا مب ركملا ةرضح.ىلا تيه هم ركب أمال اعركمتعءاجنانجا لوصحو

 دتادبر كش: تراث>أي لوعتابى ا مكنت ا داوط دوج ا» ىوتشم ل وغب دانالومةرش>
 ةفومشلا (لوعثاب) تكسنلا قلن( ىاجكنتا)تارذ (دناوضع)ر طن ةادأ(توج) يوسي

 فلا ىرلم | ب



 م

 انن(ىءلا)دهدهلاوهو لوسرلا ف (لوسر ردنا) راظننإل(دي ,انل-اي(تراحاب)
 ىلارظنتإل اه-موأ ةرازغو اهاذعلاكنخ تاكسنلا ىلع لقشملاب ,و:كلا سيما, ت أرق
 | نم ىسْلاوامازغلاو احب رس هتاف سوعتاصلا تاذ ىف لا ىلا ةنوسلا ىلع هلافشال دوصفملا ىلع ال4 لاكعسم ةزاجولا ةياغ مالك اذ _ءرىواض لا لاق ةراست طا دهدولاو هو لوسرلا
 هسيقرم الا سماو لئاشفلاتاهمالعماجلا السالابسمالاو رئاذرلا ماوهىذهلا عسفرتلا
 ىلع اهلا باتكسا هاهنا نان لقئل٠اع دس نوكيتخ هئااسرىلءةقعاةماقالبقد ايفنالأل
 لور هالة رامحلابهيل ارظن الما دفاد رمل ناذ سماو ىمهتاةلالفلا مظءأ نم ةاط اثات
 هايل” لوسرلان اهأ دف لوسرلا لوسرناهأ نمو لوسرلا لو رده دهلا ناك لوسرلا
 شام ناو ديدده ده مسح ف ىء ىنناهأ دقق املاء ناهأ نممالسااءيلع لاق ملوهيلع
 دهدولارهاظومسجسيقابتأر (ى-هملا) جديد شارد لدو ديد وكوج مح © ديد

 تيب

 دمت نوح 8 لنر ودَس «'نيز رس>اب
 نول(انر ود) امد رمق ىذفلا ميللا)نامسلطلا هذهنم(تامسل ط نيز)
 ذوانمدوصغلاو تاعسلطل ا«ذلهؤوف سرت اظل !سسملا عمزتملا (ىنعملا) ننس ىراغا حم نادانلاو فيلا نال دهجدا] حسم(
 هللا لوسرد# ناك اي ةيناحو رلانولو ةروو سل! نولامدو نط! امر هاظلاىأماسحالاانول
 نحلابلا لة.ملاوره [ظلاىلارملا:قخلا نال برخحا ىف ةعابن آو لهج نأ مرلسو هيلعهقاىفم
 ندرسقلاهعابتاور وج تأ, دارأو عازملاو فال لاف نملابلالهأ عبرهاظلا لهأ ناك
 ياردجا دن دجئارثلع ف ىوثم لسوءبلع هللا لس لورا ةرضح ص اما مالقلاوو
 ساوحلاودني فدو ىرسأرافكلا بيسلا اذهنمو جيب رمقلا ىشنا ىو زادنديده نوح
 مجال لوفتوأ انلئرشب الا تن .نعاول فو ىرهاظا سلا ف اوغبىأرمقلا 1 «تءاو ريرلئش الورم ثنا لوميلع للاى سدمحالاورظتةرهاظلا
 هتةيقس ىلا عالم الاارذستب لو ةرهاظا ا هتروصلاو راقت موك مقلا قانا هثماو ري
 اونمآو ةغيقملا ىلءاوعلملا لغسل نيدد او رظن نيذلاو نطابلا نءاومرحو رهاظلا اوي
 سوح نيس :دردتز لاخلا ىم لوغيو ةرهاظلا ساوأا ىرسأ جو بعرشاذهلو
 سحلاىرنى لا يع ىلع بارتلاثحأ(ىنعلا) م شيكو تدفع نعت دس حف ديد «
 أرهاظل ار ظنت ىلا لني ىلاتغتلت الىأ نبدلاو بهدذملاو لممال ودم سم ا نيعنال رهاظلا
 انهىشيكلا نان ىملالانيدلاو لةملا نم مورحمةرهاظل ا نيعلل عداترهاظالر ظني ىذلانال



 انفقلل

 تب هه دناوخ شامعاا دخارسح ُهديدإ# ىوتم رتل ماقملا ةيسسانييىسهل الا نيدلاوه
 نيعال لات هللا لوما ىمعلاب لا اهادان سم نيع (ىنعملا )هيد ئارخ شامد نو تفك ش تسرب
 منورصبب الن عأ مهلو ىلا هت لاقو رارسالا: دهام ىلع !هتر دق مدعل ىم مكن مص سهلا
 هكتازإل ىء !ذهةلعو بارتلاو هوءاملا ضي مهادانو مانسالا نيد ابعب نير عهامسا ذولو
 ءانلاىأ هلال (واهكئاز) مي ديدنارا درفو ديد لاح كاز ب دئاراب ردو ديد فكوأ
 اهبدارأ (ىاح) رظتلاديدوء املا ىلع فوطي نفعل وهو فاكلا مب (ديدفك ) رهاظلل
 نفعل ىرتاجنالالا ىمعلاب سما نيم ىلاعت فسولمو (ىنعملاةرخآلا اهيدارأ (ادرفو) اس لا
 | نمقآلا ىرتالو ريشا اود -ةنلاولاملا ىرتاجنالو رصلا ىزنالو الار ىلع قاطلا
 مك رددت ىغدأ « داي كامرا درخة حاول ىرتم لاملاو ةرخآلالاوحأ

 ا نمريسعي ىشاملا ةءاكح ديقت ةدحوا] ةزمهلا ةلاما نم ةلساحلاءايل(ةجاوخا هوس

 ةيذزملا نم( ىبفكز )ىرتال(دنبم ىغ) سح ا نيع( وا! «ءاذف(وا شيب ىريكستنلا ني والاب
 ةرخآلاواسندلانافةديس نحل ابلاوره اظل !ىرتوتلاانيعلا (ىنملا) عب رئا(ون) ريغ( زج)
 ,هىلولاو أ يبسنتللا الاذايناللاو ةرخآلا ديس ا لوقتوأ امهف فرسمنلا ىلصر دمت اهماّدق
 8 ,:اغلاو عد رايس نئازينايمىرتالا .!-انيع نكل وسما الاذمادخ
 .املاءابلا(ةرذ) «ملعددرك ارمرذنابانق 1ممابيدراب اتق 1نآز
 ةقيئالا ىهو سعلا كلاذنم (باتك[تاز)- ىلولاوأ لو -لااةب رشةروس ةدسحولا
 كلة( ررذ نك انما ءاسمس 'سمن(باك ]مسخ (عابب) ةرذلا كينفات(درآ )ةيدمحلا
 ةقرفملا سنسر :يفرل ادوار ذ(ق ملا )ام الغ نوكت(مالغددرك) ةرذلا
 زك ةرطنإلا !نمديعلاةعيطمو مالم ةرذلاكنتدوجولةروصا لاء سعتو
 نمتراصةرطق (ىعلا) م ريسادهايارهرطغتار جيسفه ه ريفسد تدحو رج

 2 ةننان الالاع ىف ث راسو اهل مو الوسر وأ اريغس

 0 ةلااسدوشو امفكرك ظ ىوشم نركيال فب
 بارئلاوه الاللا(ىاع) ةنفحوةضبقى مع( فك طرشلاةادأ(رك) عدا لالثادهرسا
 اري-هخ(وا]بدنلا ةسب رهأاب وئشلا ىف فيضملاا(كلالاج) نوكي(دو ):دسحولل هيف'ابلاو
 3 ,ةءدخلا يدنا لاذ بارثم ادن (شك اخ برىلا عج اونيم ذولا ىف
 .رالالف أت ءذولاعر ةم دمت تيدتت بارت ةغح تاولو (ىنعملا) أر عض
 دهس اخشني « قحالال اد ثهكترج مدآ لاخ» ىم رظنن. أهتعاطأو اسأر
 تعشو اهتالالو.ةمراصو سل بدت ادمدآ اًنديسسب ار (ىنعلل) «ىح لالمأ
 م-هلاوحأر هاظلر ظنت نأ كاران دهنمظواسأر كلالمالا مال لا «.لع ديلا بارتم ادذ



 (اهفشأ
 اا للللذثظزظزظزظآ7---

 ةاعسلا وي ىواثم هرسي هللا انسّدق سم سعرا انكناك
 تقشناءاعللا اذا) (ىنلا) وي دوشك نك اخك ىمشحىب زأ هدو هجزارخ (تشنا
 طرشلا باوجوعيطتو عمد نأ اهل قحىأ (تقحراجب 2 تءاملاوثتممس (تنذآو
 قاد اانالومو ان ديس لوف نيل الح ىسبتنا هلمحناسنالا ىنل هرب د فته دعبام هيلع لد فر ذحم
 زوخو صلخ نيام ناسنا نمراص ناك ث"ىأ نم م الارخآ ءامهسلا
 انا بعف هلو برب نمو هب رل فرتعاو ةمايقلابق دو هتلغغرابغ
 اعانعم رول ةراشالا نمدارملانأ نمد عفنالهتالد الا نكسب لو رثأنملا
 | شمران لاخمباريز ءئيشن ىدردزا الاخ ىوتم تييلا اذه نمدافتباكىرذالا

 !”ىدرد حاصلا ف ىرهوجلا لات( ىدردزا) بارغلا (ناخ) 5
 الاخ) ءاملاتهق(بآرب زإدعش(دنبشن) ةناثكلاوةلملل انه هدار

 ة-عرسلا نم( بات شرنا) شرعلا قوفبهذو قرم(تشذكيشرعزا) بارغاارظنا (نيب
 | نكلوءاملا تت دعقي هلمث نمو لغسل ا ىلا لث امو ل يعن هعبط ىض مم ىف« بارتلا (ىنعلا)
 ذو لمسلا ىلا هلم كرت هتعيبطل الامي رسشلاهتكرةيولالاةدارالا تما عت

 "بهذ هريس ة عرس نم ٍبارتلار ظل ةدهتيا سذف لا عسل !فراعل جارعملا
 املا ةفسالفلا ىلا تالا و ءبكع للا فيي د + ىفاثاارا ,طشااىف بارت ايدارأو
 ةنالاء الاب حورلا نإ ,ءاربعم ممل او حو رلأةفاطا لاكرسمح وره بارتلا ىلا بو. فلا دملا

 باهرعد بم ىاطزج « ثسدنازك .تاديرتب تفاطاَتا 9 ىوتم لاقتةابملا
 : .بلزب هاملانم تسيل« املا ىف ىمعىنااةفاطالا كل:نالءاو(ىئعملا) متي
 نانيبعببطلا ةفسال فلا لوقنا نظن الو اهل باهولاعدبملا* ايسمالا عمن .|ءاطم
 زو اهتببالومعب طزو اهي البلك ن اوءاملا لفسأ نم خ وفنملا دلل دوه صك ءايبنالا ج وربع
 ركل فاد ميما دوجرالابجويق يضر لا اذكر عيبطلا فر ,كراثلا ناو هزكسع
 ىرثثم ةمامجلاوةئسلا لهأ بهذملاوب لودي دسواوءإديش تاييش رايانخم
 (دنك )ار شانادأ (ركا) ارباح هاردكب و لكزدو « ارراراوع لاس دنك 2 ا
 |رانئاوءاوولل(ايراثواوه) ل ملل بوسنم (ىنغس) ىلاعن هللا ىلا عمجار تحت لم انعراضملعف
 (ايراخ) يلاعتم دقي وقومي (دنارذكي) فيطللا درولاوهو (لك ) او نمةفغخم (رو)
 امهنوكعيراتلاو'اوهلازعبم ولعب, .ىل فن هنباناك نأ (ىوملا) دررلا ينء
 ىرثم 0 الوشلا قوذيىلاعن هللاناكسحناو نياذسنيب ولع



 مع

 | جدتك ل قنو ىدردوقرت « دتك ىلة”اررتواوهرك »» ىم ءاذطلاوءاودلا ضرملا نيه نم
 ليفت بفينكو نرتكم اوملاو ثلا لم ييلسرانلاو اوما هلل لصح ناد نا
 ىم فشكلا هدارأ انه نكل ىلابلا ءانعمىدردناكو و !مْسةينارونلاو ةفأطللا ف بكأ

 هلا لمج ناو (ىسعملا) دسك ىوطماببارودرك ءاز هدنك ىالعا 00
 ايي رطوءارسلا ل لاول امهم بكرم لعجو ام واعجولو ىلذ -«اوهلاو ءاملا عبط لومي هحورفتا سف نأك اهب وط وابوطم لجلب املا قب رط هئلا لعجي يولع امو رضرالا
 نالا اخو داك, اذكءدابع نم هصخخسا نمل عج وب ما دقالاو لبحر الا ىوطت
 زعلك دش حاطين ال ع زعل ذنمالداوذؤلعلا لف ان طيو يع

 راس (دشنيفي) دعب ما مَ اقلاءاذل اه اتعم(سن) مبا كرب اهريتغك 00 ١
 ةادأةس رمل 'ءابلا مشب (ري) سرفلا دض عمملا ةادأ فلالاوم هلاو حانجلا ةي محلا ابا أمتي (اهرب) بارتلا ىلا بوسملل لاق(تفك ارئك اس) ناسي فرح ةمب رعلا فاكتلارمكب |( (

 ىلاعن وق فصف (ىنملا)عاتفنالا ىنعم نداشكن مة ملا فاكلا
 ىلع كناربملا) كنردشب (لدس)

 ىذه ا قيمها دوحولا رعد
 انحسسلا نميضغل الذ

 كلل لاقاس راالسماو قيشملا دوجيولأ ضيق لوبق رع مهد دمتسسالطبت نإب نيسقن انللاو
 برن اوذكم الملا دووسم نكو ةيلاعلا بارك ارطو بلص ةفجأ عفا بارتلا نيب ونال
 لشفأ انيمى و مولع ىو ردو مدكونوَلاَف ءلسرلا ن اطلس ج رمفةئملا بارعش
 تنك ارىثأ 1 ف ىوت» ندورطلا لانمو ماللا فب نصاخف الاثم اذ هومالسلاو :الصلا
 ةنركلو (ىنعملا] نكءانعمرمأ لعف(وش) هب وشسبلتاب الاخ فهرب ز هرم سيلتاور
 انا! ىلابوسنلل لاتلودتوأ اسبلبانكو بهدا رانلا نم قرلشلا لاق اديرمواراتخمولام:
 سربانلا عم نضرالا تق نكو اسيل نكرانلا ىلا بوسمملا يملا |لاقرأ اسيلبا نك
 (قك اخمدا) « رار دوا !سبلبىا « اهنري توربو اخمذا ف ىم ىف رابثاقوا
 (واور) نمضوللا ىف ةبستئلو !دحولاابلاو ىفاثلارطشل ا ىفىآلا هبله ل دردقم“ادثلا فرح
 "| تنأ اهانعم ب اطلت ةادأونو بهذا |هائعمو رقبتتفدحتد نر ةس رملاءابلارسكسعي
 لفسارهوىرثلا ىلا (قيت) ةئماثلاءامسلا قف ثيابك ك مساابجلا ىلع (اهسب)

 نمبثفلح سيلب | تاأواهسل !قوف بهذا بارت نم ثقلخ ثنأ مد6 اي( صم اريافاسلا
 نولثسي مهو لعفب امم لئسي الدي ربام كس وءاشيام للا زغب ىرف نع ىرثلا تحت بهذارات
 ءاكح اك بهذنملا | نهل بهذ نملؤأ هنو ني للا سيلبا مه. رونونعذيال نوبعطلا نكمل



 مم

 |كلسضغا ليلعت (نيسط نم هتقلخو ران نمىنتفلخ) ص ةرو فو فا ارعألاؤ لاعتاش را
 لعافلار ابتعاب نوكيا لفغورسنملاارايتعاب .هلك ل ضفلاىارنابكلذ ف طلغدقو باع
 | ناطلس ذيلوراتةعو ديرم ىلاعت هللانا لسع لو مو ةّعببطلا به ذم ءوبف ىواشس ىهتنا
 | مسبطراجإط ىم لافقةردقلا ناسل ىلع نييعيبطلا لع درع رشا رفسالاناهروءايلوالا
 0 ةرمشلا آلا ئابطلا تسال (ىلا) 4 مئابسماادفرصترد * مقرا تلعوأ
 ةريؤما موك ى ا ةسعيبطا|*الع بهذ ىلا هب وطرلارةسودلاو ةذوربلاو رار ملا ىهو

 بتوؤنا. ناز لك ام ا ىرحصو ىرمأب تلك ىف قرحترانلا لب اهلا اهراعجو
 مآل نأ ئيمنس راصتثالاو راهزالا عاؤنا ضرالا تنسو ف داراب نفسلا ىرجتو حاب رلا
 لممل |ىهرت .أكمللا بهذم اهلع ىتب!ىتلا ىلوألا ةلسلاتسنانا كلذك عنا ناسملادب رملارداغلا
 ةلولاو لؤالا لمعلا هوهسف اردنا .نمرهط أهلا ةراهظا ىلاعت هئلادارأاناولاقم-غانلالا
 ةيحاوا/ةوكبناج نمهجو ناهجو اهلاولاتو تادودو لا دوج ولةلعو بس جا اولاقو لوألا
 نمو ىناثلا لفعلا بوج ولا بنام نمزهطأف ناكسالاو ثودم ا بناج نمهحوو اهب ريمايغلا
 سولت لقملا فب ىشلا ناب نمىناثلا لفعلا اذكو 0

 عي 0 ده ل
 2 وار .- ج راع فك اغقرتدةمالينؤلوفب ىلا ءابشالا

 لوقعلا مكح ف سوغنلاو سونا مكح ىف كالذالاو كزلفالا مكح
 عي قف يستمر اعت هللاغ قامت قاف صقور كس فوعو لالالا مك ف لونعلاو
 فو ىلء هرهظب رمأ نأش قوه موي لكى اع: كومل للاب بهزملا اذهو طئاولاي ايسشالا
 |لئاسءاطماوعاد ةءاجاو مادءاوب انغاو لالذارزاررعاو ةناماوءابحا نم لزالا ىف هدأ م
 لمق قرثؤمدوجولاف نوكيذأ اى ءليتسي و هتدقع ىف (ىموتسلا للق) 2

 هلاعفأ ىفادحاوانالومنوكي. ءالدأم ءرالا صدي كمال انما اقرا
 حو هتان ىأ هعبطب رث

 ارت الا 0 0
 اهنرا ني داهم عزالتلا نكلو لج وزع هقاوهرثلااهتاو ايفل اهلعجا
 دعجتناب رفكلا ىلا كلذ رجا رو داما مكمل ةغيضح ل هاج اذه هذا



 افدنلا

 دغتعا نمو مال اومالسلا ميلعءايبنالاتازههم كل ذكودانملا فالح هنالما بالا ثعب
 دحوبنإب فاذقلا ةصصدقتعي واهفهل الو اههبطب رثؤئالامناو بابسالا ثودح
 ىلاعت هللاوه بيس ارو اامناو بي؛اوهىذللا عموشلا دج وبالو لك ااتلا

 ن1 ةردقلا نال نعل وم.انالومةريضح ناك ى سنتا كلالهلا نمهللا
 ا. وقس ناكو لذ يقتسمةلءلب ىراكوةطساوالب واط“ اولا عم“

 ردو تداعوو ىوتشم 0 اية ودتىل عذر قالت
 نبأ

 ك0 ابغلا 0 نا قو (تنو)
 ةداعلارابغىأرابغلا انس يكس (ىنعلل)هبصنا(غاشفب ادق
 ,قدأت نوف لوختر أل خدمو رأت ابسسالل سي هارب هلي زأو قردت نسا تأ

 زأتاهشلاو الوكشلا نيعأ مادق نماثا
 لوقا ارلا لا ىف هتداعل ىلاعقهتارمبغن ره نيب عرش ا ذنمأو
 وجر ارقورك اريل جوله وعرة ربه دك اررعإل فوم ةيهلااةداملا نمىراسلل آلا نورظثواعمز ارحالا عاودر ةارحاماود نكمالمهلولاد ارو'اكسملا
 رب وكمل ةروسىف هوبا ر ريس كراون كلف ةنرصلا لوذأ ةءايقلا برش (ىئسعملا)
 .دنلاو فيفقلاب (ثردصسراصإلا اذاو)

 او ةرثكلاى لم لدترازينادرولاةريثك
 سي ردورفمب وك ارخ رج ه هوة يلبس ع وك اردوك » ىونشم امالسوادرب
 ىلاعت لاق ةءايقلا برغي ا ذموف وصلا الم ةفيذش فوك لابسلل لوقأ (ىنعلا) مح
 ىأ (شوفنملا نوعلاك لاجلا نوكستو» ,توئبملا شار فلاكس انلا نوكي ءود) :هراقلا ةروس ف
 | نك كاضال لوقأو نيل الج ىسهنن !ضيالا عم ىوتت ىح اهريسة مخ ىف فو دن ا فوصلاك
 ىأ مب رك ف ىوشم 0م اهسلا ؛ذا) ىلاعت هللا لاق لغسأ طةساو امطت نيعلا ماد
 ا لمانلااو (ىعلا) ياسر نرحمب زاسارودره ه هام وشنورةءديشروخ
 لاتروالبراصسلاك 01 اي ورقم فوكس هال لوثأ
 اذاف)بيدكنرءازهتسا لاو -( ةمايغلا موي) تم (نايآلأسي اةروسق ىلا عت هللا
 (رمقلافعو) 0 2 ارئارس امسك ( لمعلا و

 ذو أب رغلا نم | ءاطخ(رمهتلاو سل عمو )هو بذو
 (ىنعلا) 012 ادواردو مج نشخم راساردة روع مح 1
 : :سعشلا نيم عضو



 (سبالا

 ودرج هموبأث5 ١ ف ىونشم لوقبب و ريض ةردلا تال نع ماكَتلا نمهحو رفا سد
 ااوهرءامفل (همو) سلا (باتقآ) يهلاناشددن»ندرحتسرغ وب و هايس

 لنعلامءا(ندرك )ىف ع(ب) ريثلا (غوب)داولةمسا (ءايس) نيةرغنلنم (واكودوج)
 نيترغبلاكت نوكمدوهعم اتنولا فرمغااوسعشلا (ىنعملا) ريمت(ناشإ) طب ري (هدشس)
 اذهب هحورهفاس دقدارأو هتفلاخ ىلع ناردغ,الذرمتلاب ام. ةراطب ريىام:هللاودو. لا

 بب_ميلابهتوهفهثذاراال رين البايسسالاو دبربام مك وءا شيام لوفي قاطم لاعتهللانا
 ة«ارغرلء ىنكفلاراكن 'ناس ىف اذلع بارو مك ام عبصأ نأ: ءارقرب ىالفراو نا قب باهيسالا
 مكيتأينغ) ضرالا ىف ارا (اروغ مك ام عبسأ نا مبأرأ ل ) كاللذرو -ىف لات لوف
 مكيتعر نأ نوركشت فيكسةهتلالا ه.قأبالىأ مكنناكءال لاو ىدبالا لانتراج عيدا
 ةبآلا م تيلثوثي داحا ى دروا# بم اعلا برها نيعس بس ةعئراغلا لوذينأ بحي

 3'ارمجا نم هللا ذوعن معو هثيع هام بهذفلوامملاو سوذلا «قأت ل افقي رممتملا ضعي
 ايهفمك أم ه باك كيتو رخو 0 نيلال> ىهناهتاكىلعومهللا ىلع
 يقامذبافمصملاوهو تاكل اهحو نمأر قلاب أرقم (ىسعلا) «بامدشم تجر
 هتك ناهياهروفرداجا» ىوتيبّملا سءاملا لا
 ةادأ فلألاو"اهلاو ءرعفئ لك وف ىرهوم الان اهيوغ) م تك نآتسكسشخو كش

 خا (ىنملا)ةرثكلا ىلع ل دنا سب ايلا فش (نءالشملا (ناتسك شن )ىمرامعلا عمجلا
 ع اقل ضد 1 ادبي 0

 (اربا) <« رطخورشل ؟رتسو مزح
 (يئمللا) ةمظعا ارطللاو عميندجهايلا
 ج راغلا .ىفأب واه ديعت نم ىريسغ لئمالب مظعلا
 ةبسناءابلا (ُيفاف) جبأنام ل ثذكيم « نآس يناطنم 0

 بنكملافرطنم (بتكمىوسزا) "يموقرم (ندزوسعبم) دواز
 نامزلا لاذ بتكسملا ىلمريوتاسهتسم" |

 ديد حوحو :
 ذ(وا) عمس(درنش) ريلعتةادأ (هكبنوج) ,تانانراوا ثرآ
 انا ءانعم ملا عام" اردنا« كح: (يرك) هيه ل وركدلا (دئسسات) دل كأ

 ةيسلفلا عمال (ىنصعملا) سأغلاو لوعملاوهو ُكناك ىنعجمةيمحتلا فاكلا منذ



 هيدارأ(ل) وق 0 0 اربأ هربت ىربتو لس مخرب
 1 هل ضرالاا يب :ىلاةديدملا

 5 7 تا . رموش الب واددوسغح بشل ىوتشمؤولعلاو
 ىونش» هبنبع تاك ا

 كاذلاق (ىنءلل] ا) «قداصرارارب ىر ورا « قتكاملحو ءهشحودنيزسفك ف
 وتسلم .: .كاينيع عسن نم شاي غال دسألا لجرلا
 ردرإلل ىو باطَشلل ق داس.ابو ةدحولا ىرؤي“اد نا لماربس ب نركتنأ ثدرأو
 ىف للا مات(تسجرب) رابنلا( رو ر) 6 ديدبات شمشجو هزا ضب انوف ديدروكش مشجودو
 نم ىئسلفلاماق(ىنعملا]مدعتم(ددياإ امهآرنيوايم(ديدروك ) هينيعو (شمثحودو)
 0 'عرشةبسانلا هذه و مدعتم هم ضئاغلارونلاو نيو مج هينبع ىارو حابصلا ف مونلا
 لاف يلا لاعفالاو دامتتعالاءوسنيراغغتسالاو .رلا دئاوفر رغب هحو رمش
 انمايلا(ىدبلان) «ىدترماط م زا تردؤووشتس د ىدبان قيووتما
 ذلا عّرضتول (ىنملا] ىشاملا ةياكمل ىدشرهاظ فو
 .اثلبل »ل ىع ىلامت هنا كيم ينل ةالصرلو رس أو هيني# نم بهذ :ذلاروثلا
 (تسين)ناركسلك (تسرسرغإإ هي تيست سا سره هيون وذ ه تسئتسور»
 اًدلهلو ىلاعت هللا دل طيور يالا كك (ىغلا) ىنال
 - 3 رقاكو م ناركس لك ل نتا

 ةادأ 1 ل ا 0
 فكل[ تدك لحل رمإ نجلا ال اذا ةيوتلا (اروا هوت
 هو لم ىس اع ا ىلع هماكتسا نم ب 00

 أوهىذلاباغلا ٍلوقيهحورافلا 3

 تبلسدوولا هيأ مكيولفت نم ةر

 ,!اندكوك ىبيعسنوح ل ىونثم ن الح ىهتاذرسقلاوف را
 ةدحوالءايلا(ىيعش) لم ينعم 2

 اعلا كن يأ ءانعمم اعلا باطلشا قي رم ىلع ماهقسا (كر

0 0 



 قنشمع راضم لعف (دزاس)بارث (دلاخ) عر زلالجال(نيثكرجب) اعدل نم (اعدزا) تقول
 لحال عدلا نمره ى هنامز بوعش لمد نبأ (ىنعملا) لبا (ارهوك) لعغب ىنعمب نديز اس نم
 لمملا نا مالا هيلع بيعشأت دبس تازن .عفتتي اره «غب و هيموعلبملا عرزلا
 ليغت_بارتتاذ ضرايجل دبي نأ ىلا ارسم الح ناكدنكسي ىذللا

 ليهو بهس ها نكممت دك هليل
 تاناكم ل كلاو بعسلا سمالازاس مالسلا ءبلعيلملا لاذدافتعاو عّرشتن م(ىنلا)
 ىوتثم راصت أو ئادح اذ ةحودىأ امالسو ادرمب بلع تراصودو رهلارات نم صاخ

 (ةنويردب) ديد انه(ب) م لوصا يدخر زم ىالك دس لوسرزا ساوةمز ودب
 عرزلا ناكم مسا (ىررم): دحوال ايل ودوسل ارامجالا تاذضرالا(ىحالكستس) لاو لاب
 نمسةوةلالاؤسب وأ (ىعملا]ماظنلاو لو سالاعمب لوماا)تراسس (دش):دحوالءابلاو

 |ماظلاو لو سالب ةءرينمتراسدو راج تاذ ضرأ مال لاوةالصلا هيله لوسرلاةريضح
 / باص نم لارع بح اس رب لحر مسا م-مضعم لاقو ةبر دنكسا تام ناكس قوم

 ابوي اهلع لو لم هللا ىلس لوسرلا فر امجأ اهنا

 1 يدم نمسا ةلابوأ ةعارزلا
 ني ممهإط ىوم لوغياذنولو هك هذال ركتَمْأَوةبودعملاةعارزلا ةيحالصاا
 عدم لا مترتار وطضوارر زدنك سم « ةرصراكنا تأ ىكعرب
 ىوتثم حلاسلا سكتت ءراكساباب رح ملصلاو اا بهذملا لع ىلا لحرلاذلا ذراكسا

 عقب ردتزمم(يرمك) ماسح لتسدنك لباقار الاخ « اعدنادمآ سس ابرمك ف
 اذه (اغدنيا)وأ (دمآ )اهم. مجتا ىلا ةرو سلا لب وحت(سم) 9 ثوهورعفي ورصلاىل
 ةعارزلا لم اقوهىذملابارتلا تاهو مسأ اب رهك هيلا ءذهتنأ (ىعلا) ةليم اوةراغفا

 ارك در هلل ىرشم مضل امايعكو خ.1'«ابر هك هايلوالاو اسنالا سكع ناكسف ىصحرارقع
 (درم)نذالا» انعم( روتسد) ي«تسيرو د حره مسق تجرد لموت بتروتسد مه دعت
 نذاالو ةدوصم بلت لكل سيل (ىعملا) روجأم (رودنم) ءاركلاوةرجألاو باوثلا ءانعم
 | ضعبنال دباع لكى لا ةحراالصتالكأ د وح أ ءلك ة مف ت ميا ةرجأ ةمحرلا عشت
 ةدابعاذلهفاصلخم اصااخ هللا دجول مهضعبو باوثلا لب امم ىلع هلل ا ديعي دابعلا
 محك تتش ده» ىوشم لوفياذسولو باوالاو رجالا زئاةلاستالاو عرضتلا

 فالخوم ىذلار وألا (تشم) هبتوعما (هبه) جنات رتجارتةوتمك فه هاند



 (ك)وهوىناثلا عارمصلا ءيلار اشملاو ةراش ا مءا(نآ) داةعالاو ةنراعما نع هيئكو ناعبلا

 (ىنملا) أجلا (هانيرد)ةونااتبشنا(مياردهين) ةبصهلا زمنا .(غك) تاسفرح
 تيشنت كلذ دعب كنا ىلعا دعم أطلخاو مرمللا لغتك نأ هوالاذ ىلعداقعالا نمهبنتو عصا
 ان ؟تاعذلنال ةيصعلا سكتت ئالو رافغتءالاو وتلا ىلع دمتعنالىأءاضلالاوةءوتلاب
 : .م باق لكل سيل

 ارخو رطاا!ءامولتلرااللعزاللا (ىدعملا) هارعورش 2كقربوربا
 درب ا لد قرب دشامناوؤل ؛يردثم قربلاوباصسلا نإ مرسلا

 ١ باصسو بزعل نريؤركي لهنا مادام (ىنمللا] هوم

 انلا لسه برا بضغناكب نيئيعلا باطتراطمو ويتعلارانرفز زربىأ
 .ديو ربو  ىرثمالأو م امحرلاةةيطللا ل ادع

 | يمولالاق وذل لاسوتابن باغلاق تبسم (ىلا] «لالزبازاهمشح دوم |
 8 ىوتشم ةيماالا فراعملاويفدللا للا نبع | ضيفن ىتمىأ لالزلاءاملا نيعأروغت ىو

 قلم له دات_س(تاتساك ) نمسا دس دهمدشةنك ه نجابدوك زارتاتساك
 ضم أر هز (نعم) تاو ريضملاعم( نمجا)ا رس لوغب (ديوكز ارإدرولاوه لكل او ةرثكملا
 نكيرلنا نم-!اعمعسغتبلا ده عني ىموارس تاورضغلل رولا تارثك لوفي تم (ىسعملا)
 ىتمردصلا ةرارحو عومدلارط» نكي لول سمنالا ىاذكس ملا ةرارحو رطاا قرب انآلا ىف
 ب ونأم_هتدتو راونالا نعم عمراكفالا مشد هاعتي ينمو ارسبلقلا دروةرثكى طعب
 انحف ىونلم ةيولالاتاسنلا نمارثأ لقب و رارسالا ن شاك اقل
 (فك) ةدجولل ءفءابلاو برغلارعم (ىرانح) هاو هردداكفرسىخردك « امدرد
 ةرصش مفر ىتم( ىنعملا)اسأر وفرت( اشفرس) تتفاذاةرصشلا نر و نع هءينك د يلاةحار
 د نكي نا ادكرطمو قرب نكي لنا ىأ ءاوهلا ىفاسأر عفرتةر حت ىنمو أعدلاباديبرغلا

 بوبحل ىو اسأر باقلاو ل ةهلارصت عفر ىو ءاعدفاب هقوشو .ةوذدبعفب نماهؤأتساكأب



 (فركش) م (ك) مراجملادبكن نانو ه راتربينسآ ةركشك ل ىوتم
 ءالعت سا ةادأ(ري) كاملا ءاثعم ةيملا ابل مضب (رب) مك وهو (هنسآ) رونلاورهزلا
 .رعلابو تدئاثف يطع دصموهو بئاغلاك ذللادرثملاعراضملالعفلا ىمانه(ندناشف)
 مع راضملعف (دريك) انرفمهتبمراذا ضرالا ىلعهريغوبحلا ترذدنم رزيلا
 .اهتارامزارثثتىتمىأ راهلاماًرذبلالعمو اهماك اراهزال ارثنت ىتمو( ىندملا)نوكي و
 2 « نوخومج# حرارملالدزورخؤ لو ىوتم فراعلاو ىفاءلاماج ١بلذلا ض اير
 نامعتلاقث اشهار هز(هلال)"ىغتو. رعشنا هاثعم/دزو رف) جب نوربر زر ارب سك ثا
 درولا تم( لك كا مدلا ثمر محأ (توخوسمه) هسخولا فدل( ز)لوعسغلاةادأ(ار)
 | لمخ اد نم انه . نك مسهاردملا ساك  ادحاو سيكسلااو ىرهوملا لاق سيكل نم (هسبيك ذا
 نمر هظبىدلا رفسالا ىلا انهمدارأر بهذلاومو (رز) قوذملا أي (درارب)ئدلا
 عسب رلا (ىنلا)ئيشلا ج راشوهو(نورب) بهذا هنو مشي مهنان ارم شلة داعوهاكدرولا طسو
 هبهذج رخص ىتمدر ولاو مدل لم اماعجو :رمحلا,ىئاقشلا دودخر ,ىممتيناحو رباب أىف

 بلاطو لك مدتكوب لكو لبلب داس كلل ىمالارسألاو اسما بهذ هيلق يكن م
 ارك لعن ءانممادثك.) رولا ةغارا وبطل 0( فأ يتم( ايك) < دتكوكوك

 تو سةباكح هندارأوركوكل وغنو زعغن (فكو كوك يللا لثم ىو (هتخانبلا
 ىتمومةشنتسي وربلبلا أي ىتمو درولا تبني ىتمرطملاو قرملانكيولولو (ىنعملا) ةتخافلا
 ليل شيال نكيولاذا عر مدلارطمو بلغا قارتحا كل ذكوكوكب لالا لسة اغلا لوقت

 ماهفتسا فايل مضوكن ان نبأ نبأ مولطم نع لودتال لمعلا ةتمئافو هدوصغمدرو ح درلا
 (كلتل) «ناعتسمىاتسن كلم دنا «> نأ و ناصشل كانا كل كلذيوكيك كم ماع
 با فرح (كل كل لوقيريطل ذل ا ذ(نآ) ىلقل ةسب رعلاب 4لاقيريط مسا لالا رسقعشلا ىف
 لاوئسنوكيامكل (دسشابمح كل ناىلا ةفو رصم حو رلاب(نأح :)كل كن اومبحأيولاوعلاىأ
 | كي ظماو كلتا ماك ملاوعلا لو حورئامتلكمالا الاذوىنعملا)ككنام (تستثلم) هباوح
 كب ووتلم ككلمو لب ةسوصةغو تلاداكلارعلا ناعتسماياهاذعم ىهذلك_"كأ ةهرعلاب

 بارتلارهظي يم (ىنعلا) يشم ناتس نام نوحدوخق 0
 .ءلفب يس ىنميرامالاو راهزالاو رازنألا اريثمهاعملا



 حو رلاةفاطلوبلقلاةراظتت دب الا مباصحرطمو ءاعسأا سهم ةرارالا تالا محلا هذه
 مورلا ةروسق ىلاهتهللا لات ةيهلالا فراعملارارسأر هظنل نيعلاءامؤو باقل !قارتسحا نم
 يحيفيك ) راما عاوأوراجصالاوتابنلا نمثيغلارثأ (هللاةسحرران ؟ىلارسظت نإ
  ىعرداةل(قوملا يحل اهتوم دعب ضرالاءابح ا ىلعر دق ىذلا ىعب(كلذ نا !متوم دعب ضرالا
 5 .لثلش ادا هنان مهئايحا
 ارظاغىربكلا نيالا مخ لاق :ابنلا ىوشلا نماهف ناك ام
 نايونذل ارئابكت هيوم دعب ىملالا ضرفلاببولقلا ضرأ ضرالا يكفيك ةسادخاهللا
 تاسنالا بلاتءايح ا سريدتْئ لك ىلءوهو حلا ةخصىاهتب بلقلا نم قولا يحن لذ
 تيدعاتاتنابن اطلت( ىرتم ايندلا فتومدعب هرلفءابح نمو رشملا ف نومدم»
 لمملا فو رغسمشلائشلا فطا لاقي (اهقاطلت1) مي« تسيدباءدرمىانتاشنتآ «

 دارأو عنو انعم ضمتام مالكل ا نمو هد ابعنربلا فيطالاو ةمصعلار 93
 دعاشلا(تسيدهاش)ةمالع(ناشن) قنو لاو نمل

 (تاشنت) ىلاعت همنسرثأ عسب رامي ةأيشإلا»ف نسمل ا نا
 ةراضنلا ثلتو(ىنملا) راثآلا امداراو ل ملرلا مما (ىأب) اذ*لبقةر وك ذملا تامالعلا كانو
 فراملار ان ؟ةمّدقتملاراثآلا كفتو ى.شملا بوبحلا عن سرثأ ضرالا هو ىلع عئاولا نسملاو
 اك ىلاعت هعتسران ناو هسا لاقل ف لوغب هحور للاسف هناك
 ةحال!!نءمئاللعلا كاتو سفنالا فوذيآلا هللا بحر راثآىلارظنانىلاعتهصننم هنلع
 داشدوشتا 9 ىرتم رهظتهسفي رف فراعلادباعلا لسجرلا مدسقراثكن مةوارسطلاو
 ارسنيىألا الاذو(داشدوشنآ) ماشا دش كارواديدءنوح ه ءاثددرك ناشنزاو

 (ءاشديد) سني ىذلا ىلا عج ارريمتوأو نام فرح هكءريدغن( وك )مئالع نمد (نا تنزاو)
 ىلب لاقو رسنان(مكيربت لأ فارعالا ةروس ىف ةوقيهدابعب ملا ئيسح ناطل ءاىأر
 |رانكلاكرهت يأل(ءابقناد ابت)هل (اررا) ىلاعتهريو( ديدن ليلعتةادأ (نوج)
 مج رذنأ" مهلعءاوسو) س:ةروس ىف ىلاعت وق مملع ق دضف اورئأش ل وتازتمااوأ دماغ
 دسوانجلا «يداقو املا دارس هطاحأ ن منا كر هربكلا نيدلا محن لاق( نوتموؤالمهردذننإلما

 (يماا)راتلا باء نم



 عميل
 الاذحورو (ىنعلا) تس شب وضبدشو شب وخ برديد « تسلا ماك مكس كنا
 ةسفراعم ىلاعت عم اوال صح نا. ةناركسس تراصو ام ىتأر مكب ربقلأ تقو فىذلا
 هصننم مول عموهاك ماعلا ذهل اهلو زئدعب رهظت حاو رالالاعيف اهل تعقوىتلا ةلاملاف
 مهفعب جرخانأب(متايرذ مهر ومط نم مدى مادي رذخا)نيح(ذا) رك ذا( و) مركلا
 ىلع لئالد مهل بصنو ةفرع موينامهرذلاكنودلاوتناموتك لدن دعب الست مد[ بلص نم
 انبرتنأ (قباوأت ملك ريتسلا) لات( ميضنأ لص مهدهئاوإلالاةعميذ بكرو هتييوير
 ديحوتلا(اذه نءانك اناةمايقلاموي) رادكلا ىأ(اولومت) ال(نأ) !داهثالاو كاذي(اندهن)
 لميا باطما اذ مهلسو «ءاعهللاىف صخب .!«للا تلاقو نيل الج ىههتن اهفرعنالإ 6
 نم هيعناتم ص اوخ نمميلع ههنلا عنأ نمو هريغا اع ما طالا نوغو ةمددنآلا ىعم قنا
 مهلع للف ابن نكيرلودعبمدملا فرهر مدآرهط نمةمايشلا مويىلا مهر ووطن نممدآ ىنب
 نو دها-ثب ةلوغادوو م هاطعأ هب وهادوحو مهدوجو لسعج ىلا” هدوبوبفةسورلاب
 اولانواوباج أ هو فت !لاس ناسل نم مك تسل باطخ نوعمسااوناككف ةمودملا مهسفنأ
 باصسأو ةسنوملا باسو نومب الا تاغبط ثال يلبعاؤلاك م سهم نوءمتسلاه انبرتنأ
 ةبحلار وني رّونما عيسلابف هبل نيدعتسم مهلجفكلا ءالاىلارظنمت ةمأشلا
 هناطخاوموفو هءاغل او رظتةرؤنملا بولقلا وهلا حاو ده :رونملار اصبالابو هباطخاوععس
 باح امأو ان دوبعمر انوبحو انبرتنأ لياةروا دبعتو اه د بواقو بلان الب هوباجأق
 هوباجأذ ةيناررلا بولقلابةينادحولا ف :رثتاومهكو ىف ولام ايباطلخا اوعمسف ةنعملا
 8 .ة.أشااباصحصأامأو اندوبعمو اب رتنأ ىلباولاقو ناسءالا نلبي
 أرابخخالاةواغراسنالاى و بال اءارو نم باطما اوعمسف ءايريكلاءادرباو بحوالعلاو
 أرارقالا ناب ءرباجاف ةعاطل او لوبقلا عمن هوعمسب مةرايغالا نع ا ةنك أ ىف بولقةلاو
 هللا جارفقسا ىرطفلا جارتسالاامأو راقتفالا ةءرو راقولا ةشهدىف مسهو رارطخالاب
 نيبا-!يفوفس ةثالث قة دنحمدوتحةلاحلا اورالاو هينبتارذمدآرهط نمىلاعت
 مهحاو رأ اذ ل والا ف ملا فني التان ماسقأت ةمأ كلاب احصأو ةنهأ !باصأو
 : مهلا تيمكواهحاو رأراؤأب تارذلا تر ,وئتق ةمأكملاباصأا ذكوةنعملا باصسأ انكو
 ىتامور ععس نوي سلا عمسف مكب. ريت مهطاضرابتاحورا ايل ةينابرلاة دئفالاو را الاو
 ةينامور# دئفأباوبحأو لاح ةيناروةيناير ةيناحو رر اصدأب اودها ثوب اطخ ىفار واير
 الواوبحيالدا م_ٌعيثاوماوذخأت دوبعلل بوبحلا ابر تنأ ىل_هوباجأف.«ال ةسينارو ةينابر
 هلالج ةيئانور راصنأباوعلاطو ءاطخ ىناحو روم د ةنجل!باصصأ عمسو هاياالا اودسعإ
 انعم ًارانعحسدورعل انم رتنأ باولو ةبدوبعلا ىلع هاجأف هتيهولابةينابرةدئأباوتمآو

 ودحاو



 (ممسإ

 ءارونمىناحو رمهس هب اطخ ةمأشلا امها رمسوانأ الا اوديعيالنأ مسهتيئاوماو ذخأو
 ةئغاتخ من أ ىلءرةواقشلا واش غمهراسأ ىلءوةزعلارقومجلاذ [قوذزعلا بام
 نآللاةيدويعلا لسع مهث اوماز ذخأف اهرك انعم-امرعتت أ ىلباولاةروفلكلا ىلع هوباجأت
 داؤ ىو انالوموانديسو ان اطلسلاتا ذهلر: .ناميإلاورفكلا ىف ةقيلملا نب تواغنلا مجرب

 /(.سانشإللاذ(وا) مدركىوبدناددجثوادرو-هتنوح « دروخ وك ىىوبدسانش
 برش (دروض ىن)ىذلا(وك )برشا اوهو“ابلانوكسز يملا فب( ى) حار( ىوب) مهني
 (ىويإ بارشلا لعب فيك (نددجح) وهف (دا) برشرلا ةدوخ[*)ال(توج)اريلا
 بارشلا برش ىذلا اهموذي بارشلا فر( ىنعلا)لعفااوهوندرك نع (درآ 5 ةغئار

 ةدئافىأو اهقاشنتساىل_ءردقيفيكو ةحئارلا رهن لعب فيك بارشلا برشيإ ىذلاو
 مال انه هيرشي ل ناو انه ثعلا لعفب حاورالاملاعف تارمشلا برش ىذللا نا لءةاهنمهلر هلأ
 اهدحو ثيف مكمل ةةاضةيكملاو ..ا'ةلاضةمكحلا ليقاذولو بيصنالو ةدحالب انه

 هلالدوسع# ع تساهل ةدقاثو سعه تمكح هكنازإ ىونثم لوغي اذسملو اء قحأوهف
 | ىهو مزال[ ها بلطلا .هىل_هفةلاضا ةقانلا لم ةمكسحلا نال( ا( كساهلاداراهت
 هياك اهحاسنعةلاضل اةقانلاك ةيهل اللقرتاعماو مولعلا اذكنيط اللا ىبع لدتةلالدملا لسع

 ءارسالل: دش هل نوكناجت انالا قراء اهاضا ل :ال الا ق كلاما دع مش لزالا ىف اهكنلم

 ثعبلل نيركستملا ةةسالفلا ىلع اّدر انه تاك لرافغ ازيزعلا برخ ىفاونوكسف نك ملاعىلاو

 1 ايندلنأ. رانافشاع م «أراذاقإتتلا اره اي يلة[ طا و نع
 اق زكست لاكل نم لاصتهلا» اءاطعاامألاط موالاو براكملاو معاطملان م اهئاذلو

 مكمل ! ىطع أ نمل امم ناو هل الا ةمكسحلا نمسيصن مكلا نكمل نوكسل هلاح هيلعنو ركتتو
 ةوده دوك 8

 نس هامل ىذلا لاذو نسح هزانتمانما قادحأ تيرا
 هيدكا « ناشنلمر ودوشوتداسمدك وف ىو ١ كد عر :دعرةمالء لاطعأ
 ادق أيا دغانالفناةمالع كلا دو الدامس (ىنعملا) مينالقا درفارتدباشيي

 مالمو ملا راك بك اك قاشناب « راوسدشابوادكسنا ىف كالي
 كغنتعي ىأ فرط ثا كك ٠ ىرخأ ةمالعو شوغ بك اروي رطاا قالي

 ىرخأ ةمالءو © ر لشي دنت سدك ناشلألي « قشيددنخ# ىف
 دكا ىركمادتءاىرخأ ةمالعولوحو

 رادو نوح « سوفا باوخنباهكسن 5 ىف

 اىاشدح ا ثرقتلا ضد اذا سوهلا نممونلا اذهثا ىرخأ ةمالعو #



 موف

 ١ ىوتلم روك دل ةتامالعل !هذ قصت هراهظا ىلعرد نال
 (يركزأب) ةمالعلا لتنمو (تاشنتازإ) «تنكسالسازوردسا ناسك ,تنكب وأ
 فرح(هك )لاتمام باغ قمدرغم ام لصف (تقكم] يدعدلاوابة غسل وان ركع
 3 :نمو(ىنملا )الس لن (تفكس! السا) ماي ةثالث (زو ر *س)ت نأ أنالإياسن) نانا
 اكد يمان ةثالثالاسأ ماك الم السلا هسياعاي رك زاىلاعتهقن لاقةمالعلا
 كلذانركر زئأرالىأ (كلانه)ل اما نار 1 ةروسوف مالسا السلا رشق ا هبلع هيببخل
 قبه برلاق) لبالا فوج ةالسمالا بارحملا لدا (+ راب ركسسراعدإ) اور ةرغنا هنه لهأأ ناكو ربكلا ىلع دفولابنايتالا ىلءرداق هتيحريغ ف ئشاناينا ىلءرداغلا نارلعو
 (ةكالم امتد انفءاعدفا) بحت (عيم كنار اه اصا فو (ةييمل ةيرذإث ل دلع نم (كندف نع
 اةةسم يمي كرش هلا) تامكأ (نالدجحملا ىأ (با ارمحلا فى هع مئاقردو) لب رججىأ
 (اديسو) ةماك قلم هالذاكى عمو هللا حو رهناىسيعب ىأ (هقانم) ةئئاك (ةملكما
 ممجلو ةئيطخ لمعي هناىو ر( نيمساصلا نايدنو)ء اناا نهاعو ثم( ارو هحو)اوبتم
 اكتم مالغ نا خ نم(ثال دك ) سمأالا ( لق) نيعستوق تسب رتاع أ سساو)ةةسنب رشعو ثامنا[ .تفل ىأ (ربكسملا ناب و) فري الغ ل نركي) فيك ('بدلات)
 اهب يامل لاوثسلا مهلأ ةسيظعلا ةردعل اه ذهبر اطاللكت رعلال (مماثيامنعغي هللا)
 لاق) ىنأ رسما | لمح ىلع ةمالع ىأ (ةنآىل عسا برنار هيرسسملا ةعرس ىلا هسنتقاناساو
 (مايأةثالث) لاحت نارك فال مهءالكن«متتمتق (طاقإا ماكنالدأ) بلع (كتبكأ
 مخ لاذع ىف ريك |نيدملا محن( ديس لانو يل الج ىسهتنا ةراشأ(أ (رضرالا)اهل ايلب ىأ
 ير عت زاعدشل انهو بلطلاب ركز بقالب رحت بسم خرفرت اهلا ماعملا ااعتالا
 لّرالا فصل اهضعبة دنمدوت ىهىتلا حاورالا نا كلندف نمىلاعق لوفةراشالاو ب د
 ىناثلا فصلا فاهشعب و بام هتلانيب واهس سيل ءابلوالا (صاوخوءابنالا او رأ ىهو
 لّوالا فصلا باجعهللانيب واهنم ونيل! صاوخو را حاورأ ىهوثلانلا فصلا ىف اهنسو لوالافصلا باجتلانيب واهنمبو نيشمؤملا صاوخو ءابلوالا حاو نأ ضو
 افكلاو مالسالا ندم نمنمةفانملا حاو رأ ىنهو عمارلا ف ملا ىفاهذس ريالا فصااو
 |ةئما- بهواك ةطساوالىدلالوالا فصلا نمىأ كن دل موف نيكرشلاو
 ءرشرئاس(ىل هب هللاب (متاقوهو ةكم الما هت دانف عدلا يمل ةتمجلا نزرع رلو مع
 توجع ى ام قل ذم هءال يحب لوقو ءاوهو ةضن بر اسكعوهر ة الملا« ارنيسن تركسلملا ىف:
 :_-الاو ىوينالا لاما ىف وهف دهشتسا ءالةروصلا ترعالو ,ءاعلاب بلغلا
 كل احح يما. ىلا .هتدلوق ةملكل اب هعيدصتوبوو رخآلا



 عموم
 هتيآلعج امناو ةطساوالب ةيهولالا ضيف لوبمل هح ال سو نينوكلاب قلعتلا

 | ةيلخ ىلع ةقيقحلا ناطلسءاليتساو هبلع ةعاسورلا تاه هلا تابلغل م الكل نع هساينحا ىف

 ءالحال غرفتيالف بيغلا ف قملادهاوشل لاا كلن ك:ةةطانل |سفنل اناف

 دهن يناومملاح ورلاو ىلا حورلا ىوفتيا ذو امرالا مالكلا ىف داهشلا ىفاسمتداع

 | تل ةتبلاةوهشلا نم ونام ىعماذهلو ةنيما ةوهذلا«ىلاصت هلا يصخذي رشا ىوقلا هضم
 ثامنا 1 نك شماغ بش هسانإل ىونثم نيفراعلا ومرات قوم لأقا ولو يعمل ا

 أ نعاك آس لفن لعجا لابلةثالث لا تح( عملا تدب ؟يعك هشاب نأ لن
 0 لا ةمالع هذه ملكتتال أ عيا يقاوم
 جوتدوصقمني [ت وكس يأ موكو تفكر دئاز ورهسنرزممدإل ىج ىبعفعما  دلوكل
 ةمالءال دوسغم لوسم نال ماكستالىأ ليغلاو لاقل افا فن برضنال مايأ ثالث. (ىنعلا)
 ةمالع كاتوكسف مايا ةنالث تكساىدع فاوكت نأ كل لوغب ادا شوخ كلذك اذه كلوكس ىه

 اادارنعمني و م تنك وناراثن ناروآ» رهط ىونث» كل لوقي و كدوصع
 دحألاهاقت الىأ لوما ىلا .تأتالةمالعلاءذ_هو هنتو مسا (ىعملا) يتق لدردلا

 .رلا ىف تلرهطام ش ا
 ا» ىونم راهن اول! اقدارنباامرحموا.هتالوك-ةلرابهغالا نع

 (تيرعر تسلا كتر (اغانإب) و
 ىلثم (رك تنوسمه) باو ىنيس وتداخل مدسمالا اما شوخ

 ةثام (ناشن دص)نوكنام (دشانمس)ةالمت[ كك يأس ىغالةراشا مسا( اًذيذا 0
 اك مالعلاءذءن- هات ىذلاثلا ذل واق علا) شيا نسجت ء(رك 3

0 

 ( ةارافابي فو ىمهدك ٠ هابو
 | ىه تركن ةمالعلا كنتو( ىنملا) لونسأ 1 نعمت تاو نايسأل ذ فاك-اارسكمت( اك هريدقتا
 ءوىرنعملاو أ ىرو هل كاملا يأىل اعتدنا نم هلت «باطتن كنان ءاسملاو كلا لاذ لوصح

 «زايردهكر هم ىزو دى هكناو' ه زارد امشبف رك كنا» ىء ىلا قشملا
 !تقو نتن ةمالعلا ىأ ىهو لاوطا ىلا. ست نأ ةءالعلا ىأ ىسهف (يىغلا)

 تندإل ىكودومج# هادم روز ردى هنادإل ى لابهتبالاوعرمشتلاب
 كراج( (قزود) ةمالعالب ىسوف(كاىك) ةمالعلا كلنو (هكناو) يدش ران
 تند )ةدحرلا لاو لزغلاوه ودا( وك د) لثم(و مح ل (هثئيرا)

 لي رابو لراب ظفل ناتاعيفر راس( دش 0 أنا 0



 ال_ءالب ىنهف ةمالعلا كانو (ىنعملا) يق دلاعبفرلا
 دم الراسخ ةمال_ءالب ىأ اعيفر لزغملا
 عاوإل ىونثم حونتفلا كسقرثو ىلاعت للا

 ًالذو (ىدادمخاو) تاور
 2: نزلا تقو ىأ ءاك لا ف( تاك زرد)هكلمتام
 الاذو (ىهلا) باطشللءاتلاو سرفلاةدع :ىلء عم .اد[فلالاو ءاهلاوتيبل !شاقوه
 اولذب مسجاننيصلخلا ةاكر وشم كلتش طع ةاكرلاتقر :طعأىذملا
 ثنو باوخو ىداداهتشر و ىرتشم كناف مهلثمنكةركذعامو كفا يحشاردسفأأ

 ؛ءاتم تطعأ تاضاب رلا بسن (ىنملا) وموصخ# تشكو ىدزت !دقرمم © ود

 تاك زانو> « تاك ز ردىرادهحره ىداد
 لك (ىراددحره) متالعل !نمهئيطعأ ىذلا
 تخرلا (تاهخر) نيساخلا (تاراكأن)

 (دوعوممه) تن دعقت (ىتتنإ) رانلا ف (شت ادد) دوغ رمح فرات لييدتح « دوعربصح ىقستنرتت ارددتح» ىو ةرعشلا لئسانيضواةيعش ترسو لأ هول هجونولو
 ددعلارا دّقم نع لاوس مك ىنعب

 ًأوهودوع تزو ىفع(دوخ)د وعلا شم
 اب سأرلار دق ىلع عوردلا نم حسني در زر غغمل ىيعمالا لان حاصلا فلات يمل ارمسكب رغللا

 نم مكو رانلا ىدوعلا لم نارسسملاران ويقنفم: رم نم مك(
 راج نيثح نب زإلو مكر يمي اللا فيسعا

 دح) اةهيماسم انعم ينزل دع رز رامت دانا
 تفذحوةراهشاتسائراو هبدشنا .ادأ نوسث ناو
 ىفنلا [21(ىكراص:) اذهل ثم اه انعم
 اهائعم عملا ةادأ فل لاو“ اهل اورد ملا | «انعمدب علا فاكأ اركي ىك 1 مة
 5 لق قأتالؤ ا ثءلاّداع ىهليخعا» نام (ىتعملا) ليجالب
 يس الو دعتالز اشعلا ىق ب اعلاو*اذلساو النالاو نحلا نملة لم لومي هحو ردا
 مد كروربب ورور سدبمأزا « دشزور ىديد باوح نأ بش 3 ىوللم

 ءر نمو احاب_ليللاراصواب ّرلا ءذهلبللا ىف تيأأ 7
 ىأ 2 دا درك هلسأ ئيك فو (نادركمشج) «تساس انءالءتاوونأشن ناك «تسارو بجرب ةرا كاذرك منج إف فرش ديم واف لراعي ا ولو
 (تسار) لامشلا# ترودو تريصانهءانم ةيسراملا فاكلا عتذن ( درك )هنبعرب ود

 كاتو((اهتمالغتار ) بكسحإ ارئاىأراوسلاأميدارأو ةءالسعلا كين (ناثفناك ) نيعلاأل'
 ىهنيأ (تداسك ]بك ارئاىأراولا لاذ نمتارهاظلا تالامحلا ابدا

 ىهنبأ تالاملا كلو بك ارلا كاذةانالم ءامرول عالامثوانبمعُم

 و



 (ىنعلا) ىاج ديانا كوزو ردوررك « ىاو 5ك ىزراك لرب لاشرب ل ىراش
 اهل ىلا تان ةمالمااو راها بهذنا ىاو لوفتول_غةدايز مق رولا لشم فجرت
 حار رالا لاف ىطا ىذلاءاوطقتل ا اهدو افي ريكسخلا ةلاض ةمكمما بوم ىلع
 بهذايلو مم-هافياو رابغالا ن علاق ذيناهلو متاههقلاخ باه قوه هقلاخ نم ةمالع
 ارسم هقلافتوصو لبق هرعت اوفىلعافئاخ اطعأ ىتلاةمالعت !ىقايلهيلا
 نوح وارسو رازطبو يوك ركود ف ىو» هسافنأ
 هكلمم لش ىذلا زمر وسل ار قوس و لها ف ضك رت
 ىرادك اجنباهدسشمك و تنسيح وداودناتسارخهجاوخ ف ىوشم هجوبهيلطت
 ئنىاونركبام ل واوو ١نهلضكررببك ارريمأل ثا لوغبألا اريىذلأنا(ىندلا) تنسيك
 سكه نمربخ نكيل تساربخ سبب وك ف ىوشم فهل نو شنت نم لجالوانهلنم عاش

 ىريغل قيلبالربخ ى نكللرمخ معنابيح شان اسل لوقت( ىن#ملا) م نمريغدنادبك دب
 !لهأح الط -1ىفو تاعاطلا ىف ارا !الرتةةال ىو هئذلا صالخ الاوهاذنهو هلع نأ
 لاقاذ_ءلو بسفمللا هجو ةعاطل ايدو سمملا نوكي نأوه مهضعب لاقا دسملو اضبأ كل ذكوه
 ىوتسن نأ ليفو ةرخآلا الر ان لا ىفاشوع يح انس هيل م ديرب ال ملكصالخالامب ور
 يىلاعت هللا نعةلاكح ملسو هيلع هللا ىلإ كيلا لاقا بلو نملابلاو رهاظلا ىف دباعلاةدابع
 أ غاشندليموكبرك ف ىم ىدابع كم كح أ قلكارلثدع دوتسا يرارسأ ن ءّرس صالخإلا

 ةمالع تملا تاق ناو هل لوقو (ىنماأ] جدتسوكتاو توفد اًننوح 50
 تعمل ىلام هللا ىلا لو سولا مال عى مسساء عمال ةمالعلا لوي ىمغن تلغشو
 دسحاو لك نا ممالاو رخآلا ىنءامهدسأ ليش: ىف فاتن او ضراعقطئلاو لسالاوهو
 لوسولا قي رطّْنا هحورةللا سد _.دارأ نكلو عض اولا ضعب ىفرخآلا نم لضف أ امهم
 توا تقوى أ ةمالعلا تئانام ال ارطشل!ىفلاقا ذولو رسل | هّوذنلام دعو تعصلا هتمالع
 ىرتثم هلثولا ةلزنم متوفر 4 ةايحلا ةلزتع و شاسعلا دايم لوصح ىهةءالعلا نال كلالولاو“
 تنأرظنن(ىركش) 6 راوهاوبدا صركسامنديوك راو مره ىررردقركشإل
 (اممركخ )ئادوخب ع بك ار( راوسإ لجر ك (درمرهإ هحو ف( كور ردإ
 قبلي هتف اطل ةباعنمىأ أراووثردالثم تالا :اداراو ان نونحماك ( راو هناوبد) قرظنال
 مانملا ف تر .ث ىذااوهنوكينأ امر بكار لكء+وىلارظنت تنأو (ىتسعلا) نيطالسلل
 لام اذكمونناملاكرظنتالثا لوةيف هلراظملابكناعماو كانقدراكلا نونملا كلف مهوتيغ
 نمل ةمكسحلا ناديم سرف بك ارلكشبىأراذاف تسلأ لاء نم بريش امص ص قتلا ف عرش نم
 هيلارظتلا ىف هتقدائأرالل 4لاقو شعل نم ةربخال هناهلروطو تسلأ ملا نم هيرشبلا هنأ
 سس ل يلا



 5 [ةلاولاهانأ لب ابيحم كلوا اذ
 نكمحر ٠ راوسىاادإ هدا تتلودإل ىوتم لوفتوهلو ءدنع هنع ص متلو شيتفنلاب
 قاشعلا حرا ذودهتلا مادأ عب ريشا | صرف بك اراب (يمملا) م را درو العم نأ و7
 ديرما دود ىوتم مهلا- لم مهلا تلاع ْ.ترظتاذاو مدرذعاو
 دمادخجإ |تبلط (ىدرك )لياعتنادأ (نو-) مر خدم نيج دنكن طخ ةرظتدلا

 ئطنع الدلتا ىهسلا ةينرمل ل سوو دلل لرظن ىف تبلل ال(ىتملاؤدسلا لرطتىفأ ( را

 ناهك انإل ىوتثم دودو باطن موهوّ و هيلع هللاىل_هلوسيلا نعيم ف اذكه
 دمك . (ناهكأ) # تضم ثحعم ترانكردلا تف را مع يئن ىراوس دم

 (نفرك )ءاروىمجانهةيمهلاءابلا مذي(س) ديعس (تضيكين) بكارفأ (ىراوس
 بك ارلاقأ(ىتعلا) تفرك ى ا فو دلل ءانلاوهئش ىف (تراكر رها) 37

 ىونثم 'تيأراك كل فراسعتواكحماب ..م اهات مهي دو ءوملا د عساه
 ترس: (يدشوت) 4 قافنو سولاستنبا تفكر قاطىدأتماو شوهسىدشوت
 ةقاطلام دع نم مروطلا يلم عودولا هدارأ (قايكت حو . و(ىداقاز) لمعالب(شوبم)تنأ

 كح ىف كلام نم هلربخالىذلا لاق .)ليعارظتالاودرشتتا قاطلا لاب نأ نكميو
 هدوهشوهروهطظ قوذنمتنآو (ىدعلا] < نار71 لادملا(سولا-)كلا اذه(تنيا)

 ناوخالا نعا دعب لام ىلءايفلجسم لزم لاك متشمو لصربغ نم تغب و ترمس
 رو لطايلعف ثلا ده لومي كلاس ن مهل رمخالىذلا لف اا اومنعادرغتموأ

 ميبازكب(مج) تنيك لسر طاتخنا دارا و تيحزو ”ناوردتادك جرا
 2 ,ى ظناتاخد (مئادم) ماهقتسالا عومانه ةعئاوم اهلاءامشاو ةيسرافلا

 3 الاله ( زو -نيا)هرغذل ازجاعلا ىأ هيذ(و رد) ل احلل هترص-
 عجار ريمة ناونا-اكن مةبكرم (كك) ملءيالرفاغلاو(ما دنوأ) تسباو هج نم بكم
 ىأريللا مي دع الاذو (ىنعملا)نبا نم( تيك ) ةدهاشملاتالاخا ىلا

 انوكي فيكو «-هلوو »ريحت نمدرغن او عقود هلو
 اهأو هونملسو ةمالءى*نوكنةدهاشملا
 (ىنعلا) يديد ناشف ارودقا وب يدك
 بو فلأف فاتئااهم فراعتام:دندونج حاورالا ثيدح ف اهلاراشملاتسلأ موف
 اتتىتمربغلا الا ذلو لاا ذسملو فلتخ !اهمرك انتاموهو تيد اة ىف ىألاامأو لانه
 نامزرهإ» ىم ناطا ل! لعب ىذملاو هّمالعوت اطل ا نم ةربخال أل رهظتالةسمالعلا

 ىدزا



 نمر
 زا :لك (ىنعلا) يي دسرىىناح اج ارنصعت « دمر قاشنكوزا

 .ةبيلءايح احر هحةياضاحو رصخلاحورلاءلصت ةمالع
 اةكيسلا مادخقأ(ىنعملا) يباكلا تانآ كلتاجاشن ناو ديما عسا
 ىنعم ةف اضالاو تاي آلاءذهىأ باكا تاب 1 كين تامالعلامذ هو املةناشطملا ةئيكسملا
 ةيهلالا قامش اذدك ظوفحلا حوللاوهو ءايلوألاو ءايبثألا دنع دوهعلل باكو نم
 ذهىلااونأ اذا لاما مالك متاشيبتانآ ىسملالالاعلاقاوعّمسا
 اهناشن سلول ىوتثم لوفيو ريشي ذولواوح اصراوملو واونرطضا ىو مالكوأ اب دحوأ
 ءاينالا ىف ىهىتلا تامالعلاف(ىنملا) يي تسانش اوك دوبارابت[صاخ هتان اردنا هك
 حيف اذه ىمهلالاملاعلا ف تعفو نأ, ىلاعت هلل ةدراعتمحو رلاشلتوجو رلا كلش ةسوسخم

 ةلاد(ةيآنم) مكو (نباكو) فسوبةروس ىف ىل امث هللا لاقةرك انتماامأو ةفرامتملاحاوزالا

 (نوضرعماهع مهو) اهنودهاشي (ابلعنو رعضرالاو تاوهتنلا ) هللا ةينادحو ىلع
 حارا اديان مكر ىمفنالا ف كلا ند مهلا الج ىمتااهخدوركذنبال

 (نرضرعمابنع مسهو) ابلع ةين اسفالا ف اصوأ || كرو يفتت شرأ أو بولقلا تاومس ىف
 ىذلاامندلاءدهب ,هللاتانآل ارلا لوي .يلو الا ن [طلس تاك !ماوهشو ايندلا ىلع مهلابق ال

 دنامم ص قان نضم نيا ىوتم هفإلضْضرحملاو تنلألاعو هللاعمةفراعمهللصح
 تامالعلاو تايآلاوهو مالكلا ند( و « ارق قو
 ىأىرذعابلف] .افشاع ىنوكت الذل ال ىنالىغبنب اكهنبمن مرارقالباسفان قب اسممالك
 (ىاهرذ 9 ىوتسنركلو اذه وحبا قط الذال .الاما.تدرأواودرايتخاال
 لمرلا تارذ(لير ىاهرذ) < ةربزمس ىو زادت تأ هصاخ ه درع“ مكر تاوتتلب ر

 الاذ(نآ) صوسملا ىلم(هسا)ءاص-الاوذعلا(درعثر دحأ (سك )ردغيال (ناوم)
 ىلع دح ةردقبال(ىنعملا) لعلا بهذا (دريلةء)هتم (ىوزا) ىذلا (وك) 3

 ىذملا لاذ صوسملا ىلع ا ماصح ا ىلع دحأر دب الةيهلالا فراس !ذك ل مرل|تارذ دع
 مرام ىو ىوشم لوغبام هذتم عر ْئانوةح هعحو زعل يسملالا يدعلاءةءذخأ
 ىأ ىف ايفلاو تانملا قروذعأ (ىملا) يارغاز والك كنا مراهم ه ارغاب ىاوكر ارغاب ىاوكرب
 ا هلا ا ايئاسحا ىلصردتأ له
 تائجلا رويطونارؤأ ءايلوألاو ا قامته: ثانآنم ةبآ ثوسلكو رتفد
 5 او ةيناورابتاسلاو ضايرلاو
 راع 7 6 تال بنر رار دل ىوشمتاروك ذل ذه .انعلاو

 اك طل ةفورصم مسجلا ةادأ ن ىلع نوثأبال (ديابن)دعلا ىف (ردثاراعترد)



 (اهلق]

 دعأانأ نكل نو هحالو نودعب الى عملا) دشر زحل (دشر رمز دءا(مرامم ىثإ انأ نكسأ
 ةقراسقعطلاىرف ىلع ءاحطصلا بقاثمو ءابننألا صصةهحالساو نحمملادشر لحال |
 لثمع رشم هدشرذخأب وةرخآلا فرطل ليم عمسملا لعل ناكمالاردت ىلع :رثؤم هجمت او

 (ىنعلا) < ىرهت هحركرصحرد اديان هىرتشمدع سك ايناوبك سا ىوتشم لوقيو
 ًارمسعلا أن الك: داع دو لحز اوك ةوهغ ىأ ىرت_ثلاد عسوأ اوبك سف

 ىعيدرك دا حرمت و رئاودره جزا ى دعب مهاديلو ىونش. !عاصح المر دقتالابتد دعول
 لكتايكوكلاىنعيح ريشا !ل فدل مزال هشمرا دقن 95
 ران ؟مولاهمدوشانإ» ىونشم مزالاماسو ىلاهت هللا نذايراضو عفاتوهف ر رضومفن هل امه:

 لال ةدول عم اضل اراث 5نءةهترب أ ىح (ىنعا )عار سخودع_لها شعت اضن
 ءاضقلاحول وهذ اديع سناك نا مولا تاذ ىف ةعو نولاراثآلاىأ ةسوهخلا لهالو ةداعسلا
 لصفب اذ هلوذو امل اوةداهااراث هير مظبف ناو يك هل ط| نش ناكناو ىرغشملا ءعل اه
 (ىنعلا) © كرورسو طاشنز هدرك داش « ىرتدم دشابك كن ؟ملاطا» :ىم لوغيو
 حالصلا طتنت ىأ ةمولاول مو طاشنلا نم داو رسنا ىرتشملا هعلاطراصىدللا كلادو
 شكا ه رورترهزالسزملاطار كداؤ8 ىوتتم ةداعلاب ظغاوىوقتلاو
 طايت>الاهمزلي رو رشاا عم نمل حز مجلدا ةلاذو (ىنحلا) يي رومارد ديامزال
 ةداعسل هس ها تادابعااو تاعاطلا,هل«وّنيو هرم ىلع هبلق طبربنأبو ومالا عسمجيف
 نارمدزوسشسشناز ه ارهرانسال حزن ]م وأ رك يونثم لوع.!ذهلو يرخأوايند
 ىتلانوثل اب ةطسأ ىفو لوقأ تنك ناءانس دعوا بضل امال (موكمرك ) هاذ »ران

 ةسودغ لحز مخ هءل(ط ىذملاكلاذل(ارمراتسا لحزتآ )لوةأ الت ثكناءانعم
 ىذال (ارهراسيسآرم) قرح (دز وس) لحز كلا عمجار ريش ريشلا (ششناز) لح
 ةسوحن ل حز مغ «علاط ىذلل لوقأ التنكت اةباو ر فو لوذ تك تا (ىلا) هةليحال
 أركذبب هبنتيل ةمنأ نكسلو هتيكت ةيرانو هتسومض نمل لمح الى ذفا لحز قرح ال لحن
 يدادر ورام ديدن اردنا م دادروتسدامءاشمتلا او رك ذاؤإ ىوكم هنعاملو هللا
 ىنء هتلااورك ذافيرسشلا هل ظو ةعيبطل ران ىف ينط امل اور . نم لحز مه مهعلاط نم ايف
 ةروسى لاقرهرك ذياختشالا ىف انلثذا الهو لسج قا ةريضح ومو انئاطل نان املك
 اراهلا لوا( اليسا وةركبهوعسو اريثك_ارك ذهنلااو رك ذا اونعآن يذل هيأاد) بازحالا

 مديل( مكحرضأ) ركلدو رفغتسيإ تكتل د) كح ىأ(مكيلع ل سي ىذلارد)
 زب نو طتاج لاك( دونا ىا) فكنا ىأ( ساما سى اجا 3

 اوه (ارك ارجأ مهلدعأو ) +( مالس) ىلامت هنم (مهتبنح ةنط اوه( ا« رك ار اًدعأو )ةكن الملا نان ( مالسإ ىلامت هته



 انفه

 لاكرخ قرغسفنلا ةلط ىو قرحة عيبطلارا :[ن(رءايلوالا ناطل -لاقاذهاو
 بارع قلنو ءرك_ذعضتتتلهنادابعر هناعاط رون اشرلةرؤ .اروئاناطعاهتبحر وهنقأر
 جاه روصتا مهم وئالتسن ه عر ذا فزا مك انهجرك تك ىونثم ةيناحورا
 نكل نيللاعلا نعى نفل هللا نا ىلاهقهاوةيمكرك ولو است لاقو (ىثسعلل)
 : وثم ىتبسمباوروطنتو ىرك_ذياوعغتنتل ىفوهزن لب زخم قالو وصتلاو ءيدشتلا ىف يلبال

 !نكمل (ىنعما) لا لائم يارامتاذ+ب ارد لاب
 لافت لاثما «لعزوص ىلا هتهتلانا

 تاغماا هيج وكدا واسلالثملا نان لثلا هيلعز ”ودتالو سائلا
 ( سهشلاب ل ئءامارم_ةكو امبالىنعمهنان لمعلا !لءأتوةاواسلا هيف طرتشياللاثلاو

 فشكلشا# سوكارونبفشكلت َت 0
 ةيئام ىاوناكت ك هورس ضرالاو تاوهلارؤهلا لات ةوذل

 | لايهلاوري وصتا)بح اصنافىلا هقهرونل لثم برشا ذهف تي زلاوا :
 | اهات سوو تسنالابخماء-حرك ذو ىم لاقاذهلو لاثمالبىلاعت هتادو
 |مساشغلا ص قانلا لابخوأ ص فان لارخ ةين يعبي لام نارك ذ(ىنعملا) © تسصااحا

 | صلخاو فاتنا كد دين واد نع راطسالا مهيال كاردالاو مهنا
 نوه تدين هالوح ارءاشو ا ىرشت الب ةينامسملا اصرالا تالامنمىلءأو
 لومءالىادح أ لوغ( 0 ديوك ناطا-لإكرءاش) 22

 هج ]كسناع سيل ىأ لئلا ةكررتلاَ وَ ةْوَحَو هاج ىنع<ءالوح (
 أنو ءانثتساذادأ(ركمتا) دم ىأ ءانعم أو

 (ىسعلاز تاطالا نمارعبخوه سيل (ثسب نءاك 1) فساولاثلاذ
 هتاذلب قيل الحدملا اذ هفاكئاح سيل هيف لوم لف ناكمملاو نوكسا اناطا-حدسدح أ دصقاذا
 نمهتاذتاهلاضأو هتافصو هنادي يالا ادحره ا ىلا هت نا لوقي نا جدلا لبةيلعلا

 هتاقناطل لا نماريبخ سيل ةينامساب 4 ف ءاولا كاذنأك ن اسقتلاو زدلا تالا
 هنلاناصسقىلابعت قبلت" الاهرب_ فو ةمانطاو ,ةك ايطلاوهن الاف سوباللاعت
 ةف ارتسالاو مالكلاو يصيلاو عمدلا ةيلعلا لاذ ءىلاصتَّت اىصوامو نوفصيانع

 انس تكحالر تاوذفلا اومشنالعناةناذاسنيح د انلا وغيلبتو اوال و رلارب رقت ىلع
 1 . تينثأ كت نأ كيلع ان ىصح[اللاق لسو ءبلع هللا لمان اوسر و فرتهن ال ف.كوتافصلا



 معو

 ةينامدجلابىلاغت لاهفصو و ىدوءان ديسنامزوف ىارلاءاكحر رشبع رشا ذملو د سشن ىلع
 هيلع يومراكنا نا ىفاذلع جي نآس تاج انمر مال ل! هياء يمومندر كرات لاف
 كيىبوفديدإلل ىم ىلأم:هلاوةدروتلا فاسوالابءاضرلا مدعو ىعارلاةاجانم قلع مالسلا
 قيرطلا ىايعارىمومانديسىأر(ىنعملا) «اىاو عيت ىاتذك ىمهوك « هاريارفابش |

 قوالاا مرت ايلوقيوهو هلاهتباو عرضت ععسو ىل عت راج انمادساقءانيسروطل هناهذةلاح

 قنف ىونشم ءاغطمالاو وغلا ىنفجىهردلا دنت زك ىأ ةطسن
 انأ (ن 0 ,نوكست نا( ياصك )تأ( ون) ب ترس ناش مك عز ود تقرابن
 أرسأ تح نو (ينعملا]هطسأ( مكمزود) كلعنا تقراج)ك مدان (تراجإ

 مروا ت شدي ريشو مدك تأاجدبس يوشتا هماج إف ىونتم لسأر حارساو كلعف
 لقعتج ةيسرافلاءابلاو نلامشي (!مثس) سابالاوبوثلا (هساب ) يرن ىا
 ني شلارسكم( ريش )لتقا فاكللا مشن (مشك ) باطما دأءانلا نوكسو ةرمه'امتن:(تازإ
 |تكتسد إو ىوممشتح كمان بلاي ف ةوثاظ رتقأ ولسا يل لدغ !(ىنلا] بيلملا

 قائللاودبلامماتسدلا(تكستسد) .اوختقو ه تكياي لام مسوب |:
 .(ةادع) سوبا(مسوب) باطخإلءاقاوري. متل

 كيس كو أ تكلا رهوالس ار فنا
 2٠ هفظنأو كموؤول كرهو كاضرا لسكس اعونلا توف آول الرن

 ىداتملاوءادنادأ (ىا) 7-0-2 6, نم ىاهزبهمهوت
 امىنكو نامل قأتىنزو ىف“ (ىعىح زءاملاوهدزبعج(اءزي) فرذحم
 :أوقاكم وءادذ كل ىزيعأم جبران (ىعلا]هءاوشأ ثنا وهئاكنةلاحىوهو
 ىتومسخك و نابشتآبفكيمهدوهب طغنا ىونشمدل ىزك ذوقوةط ماوي وهو

 نم ىنعمب ىه ىلا ناسبادكن مةبكم م تيكو عم قعدج ايلا(تيك ا) م0
 بماهفتسالا طفلا له ىلءىعارلا لاذ لاق(ى عملا لوم :نم عمه انعم باطل ةادأثاو

 .باذت نو مالكل !| ذه لوغت نم عم نالفان مال لاهل ىسومان ديس 4 لاف انبص بولسالاو
 باجأن(ىمملا) م ديدي دمآو راح زجو نمر 5 ارامكس كسناابتفك ف ىوتشم
 تنك يوم 'هتماتزوطاملاو ضرالاءذهوانملخ ىذملا هل اذا لوقأ الث ان ىسوءأن ديس
 عمحوتلا ىار ينعم (ىاه) مب دش هرفاك هدشابناط ص دوخ « ىدشرب د مسا ىأه ىمو+ ١
 .ةظ-أ فو اريدءةداب زيثرص (ىدشزيدم نسر ءادنلاءادأ ىأ وصلا
 نأ ليقو دا زرارب دم ترص كارا, ىجارلل لاق ىضؤ مان ديس( ىعملا) نود ش ترعص ىأ ىدشرمس
 دوغ ناهدرناةينيه راشفو تساضك هنا تيار هح نبا ىو ارفاكت وما سري هت

 ا



 فلسا

 ةادأعأت لاو لطابلا مالاكتل از (تسيار)ماهغنس!ةادأ (هح)اذه (نبا) يب راشف
 نطقلا( هب ه3 -لج الئثف ئثزاخدا ىنعم ةيئانلاونابذولا ىم؟ىوألا(را )نيب

 نار ذه أو وه لطاب مالك ”ىأا ده(ىنءلاز له و (درخن اهدردلا) :
 ىوتثم ةلملابلاتاملكلل ذه نع ملك نأر دتالئح دس
 فاكدلا عشب (دنك) هد دزارزيد ىابيدونرذك » ا
 بصقم ار يربك اوه ابيها [ار ند ىاببد)هتحو ردك ه دنك]ةنتشل ةحارلا هدارملاةيمشلا
 ىلايلا بول اوفو ةيمهتلا !ىازلارع كيهدنو 0 در لوعفلاةادأ ارو نيالا ىلاهفاضا
 ايبد "لرفك قرمو اهمانالاتنتنأ كلرغك ةعار ,جا (ىنسلا) ) ندكنم ضان لمفدرو
 اى اهينجارفاق ا « تمارا« ذرب ىرتثم ةعطتةعطتلعجو امثالا
 لجرلا مسأ ديسعقلا ءابلا جبان (هأان) لج .رلا لعمان ميدآن مزعثوه (قراج) « تاور
 ىلا لجرلا ىل_ع د.هدتلاو ىنتلا ىم< انهو سهشلا نسا نرجع يو زارنا "اه داو

 55- 000 0 هللاذ
 | مالكللا ادمن عئلقل> 0 'ض رول حرت

 اىثاد ىوتنما ذهل ع الا ثنأ نوكستو اندللالاء قرت“

 ناناو(ىملا) ب تيحدرد مناور نشك هيسناج «
 * دوطل>و ر ثرا نوكنام كبل فر غلاو :لظلاو نان دلاسهف ىسهلالارهةلاران

 ىكلاهتهللالبق نم كل ةسيفخرانلو موب ةيذؤم تامالعلاهذسهو روؤنالب ةدودرص ىهوةر كك
 ا

 ىامثهللاثا رعت
 ةيلعلا هاذا خيا هتلاتفرمول ىأ زمارأولاب 0:0 ق ست كسا

 تتعن ددوخ دوغ ىف يتسود» ىوشم نكلو ةلط ابل اتا ءاكلا
 هذه شم نم ىلاعتهللاوةوادعل وهلا ليلة ةقادس (ىنعملا) ف

 « لاو مهاب تياون ف وك ىدك ابل ىوتم ةءولا ٠ يصار تح ةماقتسالاو ىغةمدقلا
 كلاغو ع عم اه ماكس نم عمت املكلا هذه(ىنعلا) جيزالط اوذشاغصرد تدعاحو مسج



 مو

 ةيروملا لافطلالانمّوعلاوو كنلا فوهىذلا الا رشيببللا (ىنعلا) يب تساي جاتو ادك دشوب رافراج « ّتسا.غووشنردك دشوواربشإل ىونثيوهالا هلال قلطلا ىنفلاو هذ جايتحالاو ةنا عملا نءهئلاىلاعت لالا ىذ تاق سف ةجاجو اهسج لوقت ملكت
 كن آه« وت تفك نبا ثسا هدب ىارر» ف ىو ث همم ارلل ىمومان ديس لافو كلذ نص" لحرلاوم دقت انوه ىذلا كلاذزهتلاسدلي وةبناعسإلا تالا ايئلسُمملا ةب ونمملاو
 صقل اديعلا لالا ذه كامالك نا ضرتولر(ىنعملا] « وأ دو نمو تسنمو أ ثذكا قمح
 هلوقي ىف اعقراشأ اذ واو هراءراسكتناو ن<وهئانفلوهاناوان اوه ءةس ف ىلاعت هللا لاقىذلا
 مىرلامل هللا لصنع قث(ىيردق كلو تيضرذل تيمرامو) لاغنالا ةروس ىف ى اع
 مهلعجو هسقنل لاسأو مهنع ل نقلا يز هان ةباعصلا فالذي برها ّنكلو هلوغب هنع ىفث ع لها
 ةباكلاب دوحنو قت نكسلو هيلا هدنسأ لب ةيلكلا هت ءهافئام انههو بيس اوهو لتقل ابدس
 ناكت ايح الا ةفسن هلىغ ال ىسيع لاح اذهو ىلذلا مام كلذو ىلاعت هسفنا هتنثأو ىرل ف

 ةنسبءاببنألا ألن لت لرارس واعمسدل ثثكى سدقلا ثيدأاىنهماذلبمو هنذإ ع
 نا ىلاعت هلوقىف كلذ نم عاندل!فشك اكو كلذ ىليلاعتم ديناكو ىرنيح هىرينأك ةردقلا
 مدتتاجراررجرتترم» ف فاماراكاك هانا »كتم نص اهلنا دبعل الذ قد ىف ىلاعلاقو ى ريكس نيدلا محن ىهننا يدي قرثذتيا دي هنلا نوعي اس امن كنوعي اس نذل
 شور كلاذو اضم ترسانأ دعت تضرمقأ صال دبسل كلذ وح ىف ىل عت هللا لاقو
 ىم تلف كتمعطتداو ىفد هت ط ضرع الن يلام يبدع ثيدطساو ضرع مل ءدحو ا

 نأ تلعاما ىلاه لاق نيلاعلا برثنأو لدوعأ فيكو براي لاق ىنست#ت مف ا ةيقستسا
 ارصبب ىو مهدد فكن 1 لف ىوتشم» دنع ىت دول دعول تأمعاسأ دعت لف ص "سم نالذ ى دبع
 نمدو سمار( ىن«ل1] تبع ىندبج(هدهس) مب ثس دهب مهنيا» شبان (قحرد ها تسوس
 تالاقملا نم عوذلا | لع نوك عمر.« ىو معسي فا .بحاسراس#ء ا صااتادبعلا لاذ
 ىدبع ل ازيالى سدا !ثيدحلاو نولخم :صاقناهدبعنالاححلاو ى هللا لا. ةيفيكت ةيئرلا »امل ص اللا «ديعلوسر لوةعمربغ ىأث يمص قنا دسبعلا اذه قحفاضيإأ
 عسب ىف هناسلر هديوءريسنو هع تنكمشببحأ اذان هيحأ ىتح ل فاوتلاب”ىل بوقت

 .اندع صاخلا ديعالن وكي قا ليدادغ!الو لولح البا ذسهو وش

 | لشم فو لفاونلا برق بت ضءذهو ماكشي و شطبي ىلاعت هتردشي و مهي قا
 لومي اذهاوةب رانا فز راب دقفايلو ىفناهأ نءىسدقل اهئ دح يف ىلاعتلاق”ىلولا | ذه قدح
 بدأالب ل وقلا(ىنعلا) © قرودرادعبسماربعل :«وحصاخا نط" قذك بدا طا كو
 لامعالا قرولدوسمو بلقال ثيم لذاونلا برقة بترا لساول اقم ا ص افاد. 1و

 |رمعبس فو



 .سلج نم رمحالا تيربكملاو ربك الا ميشلا لانك ب وبذل ةرثكو بلغلا ةواسف هب داح
 قاودارىدصصو » ىودم هلق نمناميالاهف' ع زر هيدوقتفامفااخوغ فوسلا
 لج تلت او(ىنعلا)اعيج عجانه (همع) هي همهنزود رم دس ليحل « همطاف
 قحلاثلانإو ملا فب رعتتحتالخ ادا د_حاوافحاعيجأرملاو لجرلا ناك ولو هسمحلافاي
 يه تسنك اس و ىوخ شوخ هحرك * تن ذك ونانوخ دصت 9 ىو نكملو
 كك اله ىلع نكسسو ردافنا مادام ك الهو لمدد معي ةمهان4تلن ىذا كلاذ(يثسعملا)
 تنآف ةمطلان 4كلوف نم رام4ل صح اذافارباصراك اسواملجو اىفيطل عبط تاكو لو
 تح دمام طاؤ# ىج لالحاو هتلئىذلا لوغلا له نم ضار يلاعت للا نا ناظث الىهاراب
 وهو حدس" ال1 قح ىف ةمطاف لوذ(ىنلا] تانس مخزدوبيف وك اودع« كنز قحرد
 ناك نحر هتلقاذا امتأ نيعجأ تيبلا لهأ فو ام هلل'ىضر*ارهزلا ةمافء لا ديسس
 "لاذ بلف لسع نال برش نم مسملا ىف لصحتك ىأناتسلا برش 4مالكلا كاذ
 شيال 1و - يك ان و-ردوتسا شي انساام وحر داير ,ىرتثمازه ثلعا ذاةلحرلا
 (ىملا)تي .انعمرد هل 1 ندبب ال [نم قت ثم(ىشب 1)حدللوه (شياتسا) «تسا
 هللاو ناينا.هسج ا. ..مو ثب ولتالءو لج نأ اةفاظن ىفامأوجدم لجرلاودبلاا .ىا

 نمةحرابامريغ» ه لزيربصإلاو عيمس وهو ءا تم ) ةبحرام او ةبناهسملا ن
 أهو حارتجالاو حرملا نموتشم رصبااو عفا بىتلاوشعلاوه ةحراملاو هلزالا
 داون ادا: ل . ىمىلامت هم ىف قثإللاو واضع تاسنالاجراووىرهوملالاةباستكالا
 ىناخ هالىلاعت م قئالدلورلو دلت( تدقلاشو اردولومودلاو « تسدبالاروا
 ى) ةيادملا نيدلا محتل هلع ثو دحلاا«اةتنال دلوببلو هاجم“ افتتالدلبإا دولوللاردغ اول
 بيغ يوسي اهملاع ىف عائل ةراشا (دحأ هتناوه) ءافمل لع ىف ةيمتيةملا كلتفبطل نأ اب
 هتاغصلالو رش هتاذإ سيل هلاغس ىف (دمدلا) لاذ فادح أ(مللا) اب قحللاعوه ىذلا بويغلا
 (دح ًااوفك نكي لو )تاذلا ىدحأ هلال( داويراو) تاغصلا"”ى دعم هال (دلي ل) دضةلالو هبش
 ةلاقلا ةذيطللاةدنملاْ:ّرَملا نم ةيهبابنناكاذا ةينانالا ةفيطللاو هن ردكم ىف
 ىقاقلاب ىولتقا لوم, اهالاحتابلغ م نافأ اذان ىنأش مظعأ ماحس لوب ةيسفنلادأ
 نيش ةيامح ىف نوكبنأ كلاسالىنبني ةلك- ءةهظءةلزتمهذهو قايح كت نا
 :يةرشال ان غيط ىلا هلسوبر هتتيمتح ملاعف ةطر ولا هذه نم صلخعلا ميسو هيلعهتلا لس هيمن
 قفيطللا ىفء ةرغرةملا هتفيطل لح دنع هتغبطل ىلع طلغلا ذه نع ضرعي و بويغلا بيغ ىف
 اووزحتو ةلالث تااثاولاقو ةّونبلاو ةموءالاوةوبالا ىر اصنلا :ًأاذمه لجالو ةيفآنالا
 نم توحاللاو توسانلا,ناكداحتالا تأ نومزبمسهمةس وقعبلا ابازحا داحتالا بهالم ف



 هللاراسث يعةر واحلا دات !توهاللابالّتوسانلاب ةيكلملاو هللاراص ثيحج !زتمالا ثيح
 نوكرمشملاهفسي امها ىفاعت هقاراس ثح ءاضرلاو ا

 لوفي اذهاودوجولا نكميىف ات هللا ضف نم قولو مسج وبرلا فرط نمالحورلارجخ
 (ىنملل) ميمي دهاوخ ىدعراتساتداع ه مت ونوال تار ىو
 نوكلاو ريم>و هو ءمدعو لاجل !غولب ىأ داسقلاونوكسل ملام نم دولوملا مسالا ىأ هنال
 نكمل ويلو دلو ف اصرأب فوصومميدقوهثدح نمهلديالا يغيث دا او ثداحدا_ةلاو
 (ىنعملا] وس عاجوت اعيش زوو دود عاهد ىموءاب تفك لب ىوتثم دحأ اوفك هل
 للا هءارطضا لاكنم مال اوةالصلا هيلع ىبوماند... .نم تاماكلاء ذه ىعارلا مهسالخ

 02ر6 راو ارهاب ى+ قررت قرحأ ةمادنلا تارعن نمو ىف ثطبخ ىموماب
 لاخلا فر( ىنسعللا)ءارصسلاوه (ناياس) راثلاةراجس(تفت) يي ثفرو ناب آس رداد اهو
  بهذو اًماهتاوارصصلا و هسأرءضووبأ «رارحام لاتنأبءقأتو سالو رم

 المو لج نم العفن اي قاذه ينايشر عزا مالسلاهيلعارئسو لامن ى-تدز باتعإل
 ةدسس ٠ ىادحرأىبومىو -دعأ مدر ىونمم تارا المال_ل1«كصىسوملاب اننعلا

 (ارام6 هل بنامحلا (ىوس) لاهولاق أسكت مالا (مسْر يا اد ىدرت امزارام

 سمنلا لاذ ىف ىلاءآ هناىحوا (ىنسعملا) اديدن(ىادج)هتلعج(ىدرك )انم(امز) اتاديم

 ىارتقمىد-[تدرك لصوىاربوث 9 ىوثم لا اواديعب[:مهالمج أنا دبع ىوماتديسلا
 تيت (ىدما )رسولا سعن(تدركلسو) لجال(ىاب)تنأ (وت) قدما ندرك لصق
 تنأ(ىعلا) ديدرتلا ةادأ اءنا ىلع ىارباب ةط-: ىو قتلا ءادأ (ىف) ماهعتسالا ىنعم هيفاذهوب
 دلا لءذلجالوأ لوةتوأ ىنعدعبلاول سلا لعفلجالتأنلو لسولا لعف لحالتيتآ

 ان ىفاوأ اقف ىلاعت هللانال نءىمومان ديس بط اخ مئاذل تأت ىأ

 الدبر مضتالاردات تمدامىموماي (ىعلا) يفالطلا ىدنءءابشالا ضغبا هب قارتردنا |
 مال اوةالصلا« لع لولو قارغأل بمس الؤالطلا ىدتع*ايشالا ضغب |ناف قار

 مظمانأو قالطلا نم بلا ضغنأا حاسم هقاقلخامو قاتعا | نمهيلا بح احابممتلاقلخام
 ١ تءضو(ىعلا] هب ماهدادىحالطصاار رهو ماهداجب ف رعسارىمكر هل ىو نأ كلا

 لكو حالطماعوبو هةصاخةريسىأ احالطسا دحاو لكل تيطعاو ةريسس داو لكل

 امهم



 فك
 هنانآنمو) نيلئاقلا ق دس لاق ىلامت نرد: ىلع تالادتامالعا مم

 (مكناولأو) امهريغرةيمبعو ةسرعنم كتاشلىأ ( مكستلأ نالتخاو ضرالاو
 تالالد(تايآل كلذ ىفثا)ة د٠ او. سمار دحاو لج دالوأ منو امهريغوداوسو ض اس نم

 مجنرسفو مو رلا ف ا الح ىسبتا معلا وأو لومعلاىوذىأ (نملاعال) ىلاعت هتردق ىلع
 [مطلا ناولأو سوفنلا ضرأو بولغا|تاوعس تاومس ا ىريكلا نيدلا

 نيفرامللتانآ اذهىفو ىلا هنهئلادير ينم مكنتمو ةرخآلا ديرب نم مكشمو ايئالادبرينم
 نا .!لوقباذلسواو مهايا هتءارلبهنانآ اوأرو_هتلاوفرعا ىلاكو م-مسفنأ ةقب

 «مسونوجردودعتوأ قحرد « مدوتوحردوح دوا نحردإل ىوتنم لاعتهللا
 كمح ودمت ءةحفرمذكلمحىفو حدم ءذ-ىف سوما حالطسألاوةريسلا كلو (ىنملا)
 تاو اخ بح ىلع نيفراملل تانآكىلاعتهللا ةداراوأ :رخآل !ةداراو أ ايندلاةدارا ثالممس

 ىضتقم ىلع نينسسيمل ةبسنلابتارداصل!تاماكت اف عئابطلا ناول أو سوت !ضرأو بولغلا
 نيم رع الا موق ليبخ للا ل عبال موحاللاعسا موق لكم ل ناي متاذل فالتتاو مهالط ما

 20701 4 اماما أ
 ةفاظنلا عيب نمةثب ريةيلعلا انلاذ نو مننملا) » الاعوام نارك زو ٠ همه

 لات ع بج نموقيلعلا انناذيقيلنالوتا[فآسوالإ اهربشب وهب زغتلا ةفاظتااب دارأو اهرمغو
 ىلد_+اداثساباب ويعم وك الو ءميرعتلالوةسحإ] سب دلل ج ايتحاالاهف اخو حورلا

 هرطع أو هحالطسا بسح ىلع دح ألك غن "لف ركن مو د أ بويذ ندر ترض[ الو اببع

 »م ىدوج ناك داب رانك 214 هوان عأ مدر نمل ىراثم ىسوءءاءارسأ

 ديعااوهوم دب مج سرغلا ىلع (كك دن) ةدحوللالاوءدئاغلادولا (ىدوع)

 .تاعاطلاب مسه سعأ لب ةدئاخعفأ ىت_ةعاطن عك نا ثلا مظعانأو (ىندعلا)
 او ريل ممةلخ امئاو موي الزب م ءديشتسال .ةئاك أ لىأانااوادوج لعفأ ةطساولا

 دةحالطمأ ارئاردنس ٠ حدمدتمحالطمأ اراودنه» ىوتثم مهلع عب رألال ىلع

 حالطسادو:للو حدمىلاعت هللا دم صوصخ ىف دنهل !حالط سادوتما| (ىنعلاز هب حدم

 نيت ارال سيلو هلهأالا هلعنال حالطس موق لكلو حدمىلاهتهفاحدم صو م. ىف دئسلا

 ةئطابلا مومو م نمر هاظا *العا سبل هتالنمل ايلا ءاطع مهنيذلا ءارلوالا ينك معلا ف

 او ناشيا مه ألا « تا شيز ذل مدركس نمل ىوننم ىلوأ مم توكسلاو
 وجبس نمةيلعااقاذبنوك أال(ىسملا)نوك أالوزعفأال (مدركس:)

 اوس: الى أر لل نب رثكو نظن نزروكحم»ىل مهتاعاطو مهمات مه دمج لباهزنم

 ام«تضوعيت مج ابن ىراردنو رثن وى مههبسب نوسدقي و نوهزتي مسهلب مهصيست

 تاوهعلا ىف



 نع () ارامو مركبا راورال' « ارزكرج ركشتارلاب زامإو وتم مسيل
 |رطتنال مخ (ىنءلا) ارشورد ةمم-تقوحورلا(تاو د) رظننال(مب ركشن)ناسلل (ارنان زإ
 ىلاالو مكسرو «ىلار ظن ال تا ناعاللا ه,اعلاق لاعلاو حورالرظنن نحنا الا لوما
 تنك هحبو «. دووعشاخإ !ميلفرطانإلل ىونشم مكساسنو مكب ولة ىلار ظني يكلامعأ
 اظفلت ىذا مالكلارءأ :ناكولو أهذا ناكتا باهل دوران كغ (ىنءلا) يدوب عشاخا ما
 ةيلعلا انئاذبة ةلالرمغ تاملكلاتناكو لو عو شأنا ل عرو هقمانرظنىاعضاخ يغب

 بح اسةعب رشلا ىف مدمل ازءارّوح ىف اهنوكعم تلعاكج دم هغح ىف ( اف ىعارلاحالطصاك
 دم ليفط سد *« ضرع نم دو رهوج ل دكت از إل ىوشم اذهالغومذتايثلاومزعلا

 ليف ضرعلات هن انعىأ ضرع لوفل او رهوج بلغلانال(ىن»لا) يب رضرغرهوح ضرع
 |رهوملاو هتاذيموميالىذل اوه ضرعلا نات لع دقو دوصقملا ضرغلاوهرهواساو ىف عساتو

 قفومريغوه تلا 1عافلالا ءارضتالا_يعتسم هنلاعم بلع تاك داغ_هتاذيامتاتن وكي ىذلاوه

 |زوستأ روس مسهاوخرو- هه زاجتو راعذاو طاقلا ني زا دتحإل ىوشم اهئادأل
 كتوم (زوسننا ) مالكلا(زوسإلمالكبلملا (مهاوخ زوس) تملا (دنح) عزاسأ
 طاغلألا» ذه ىتمىلا( نهم ١ لعفاو نكح انور افي درغمر هرمضاس سمأ( (زاس)ةرارمللا

 ىو مكلا هع أى ا الوكرو - ى ار ظن. الهلا نا م1 لَآ هيلي ءوقل رظتت ل زاسحلاو رام الاو
 ةرضس نكس الوةرلرملا عموم «ذاو هعجا مالكلا"ةاذوليكالك طا مكلاوقأ ىف االوتاوار

 م زوتارترأ,ءورك هرس رس « زد يدا ديربتعالا يت[ وط ىوثم لاقل زبغلا
 نم( رس رسس) اهلعشأ ( زورفرب) ةبحم نم(ىدصْرآ) رانء أنعمت د-والءابلا (ىتك

 درغم رضاع مأ ( زود) ةرابءلاوركسشلل (ار تر ايعوركسعت) املك ىأ سأرلا ىلا سأرلا
 ركل لكلوارات كلذوحوو حور ىفلعشأ ىملالا ىثعلا ف(ىنعملا) قرحا ءانعمرك دما
 قاريطا تار ابعلاو طافاالا الثالاملاو علا هللا دنءلوبملا نا لاعاو قرحا ةرابعلاو
 عرش م لاملا ةعامضاولاوئلا ةرثكولاقو لبق عدا مسهنع هللا ىشردوعسء نبا نع طسوالا ىف

 «دركيدانادبادا ايسومل ىوشم ىلا هث هللا نال نءمالسلا سلم ىبوم بط اضع
 يم اهلان ا علاربغ ىأريغ نويل ىسوماب ( ىتعملا) قي جدأ رررتي تجب
 لك ىنميرثك أاهلوبفن كلر بدأ الب مت اك هاط ناك و لو ريغداؤفلاو حورلا نوثور و
 مهحالطسا يالها لاخسارءايلوالاةمو هشام السا ذهل هكر ةيضنلااو لعلازوحت نم
 .سفترارتاةشاعإلل ىوشم هللاشي مهدو فم ةيفحر كستفبالو
 ىف(سفنره) ف اشعال (ارئاقشاع) تس -.رشءوجارخنارب و
 العتسالاةادأ (ر) ري ملا ةادأ اناو.نيسلاو قارتسح ندي زوس|



 (هلفا

 (ىنعلا) مر ثماررا ديهئنوخريدوب رك« وكم ىلا 3

 بعامالك لوقي م حناعمج نماو هلخو قثعلاراشأر ةرتحا نيذلا نم دحأ ناك نا
 تؤولمملا«ادهشلا انك همالكنمهدوسفم معتالثلن الٌئط تن[ 4لوعتال أطخرهاظلا
 كملانم بملأ هلل ادنعة ماا ىف نكلو |_دغره اذناا ىناكو لومدلا نان مهل غال مدلاب
 # تءيتيلواباوصدصزا اطخنا « تسرتيلواباز ارنا دب هتنوح و وشم ريثعلاو
 نمرداسل |ًأطملا اذ_هو*املا نم لضفأو ىلوأ مدملا“ ده ال( ىنعملا) ليس .ةادأ 9
 :ةراؤقاعلارذ عى ءلا تايلغبتاساذا لمعلا نالوشفأو لوأ باو سةئامنمناعلا
 هجمغو تنهبق ميرميعك ثوردردط ىر٠ رظنت لأ ونحت ارذعاكمسرلاو:داعلاهنع
 حاول الابهيل ءرهسم ف دلاكراط نةيمختلا مك اوءابلاب (هلبجان) هب تسدن ليحا, ار صاوغرا

 صوختالثل ديسلل كل ذعنسب حملارطم بت هيف يشع لجرلا م د هيف عضوي لخ د مهطسو نمو
 ةرغبلا ةروس ف ىلاعت للا لاقل. هلامسرلرايتغةلاةيمكل !لعخاد(ىنعملا) حلا ىف ىئاملا مدت

 (مثف) سمي ةالصلاى مكهو و (اولئابهت أدريان, ضر الا ىأ (برغملاوقرشلا هقو)
 قامتهللاناراشأ ىركلا نيالا مغ نايل الوح جتا ايشروتلاهتلبق (هللاءمنو) لانه

 هسحوت رابتعالا سيلذا ناب وابتممتريؤد ىلا ة يسيل برغلاو قرشلاثاهملا نعمزنم
 مهوالف مموتلا : باغلا مه عممل ةبعككحلا ةه نيعت ناو تاهللا نمةمهجىلاةروصلا

 كات هللاىلا مهلاعمص بلغلا هج وشب رابتعالا امتاو مظعرتأ هجونلا ةلاسباقلا ةيعجيف

 مهاواوتاوأف هاوسام ص ار الابهتلا ىلا با ةلادج وبل ضح اذان لو هوه ةهجبل لكل
 هلواهب ناغمو قاوشالا سوق را _ .بولسقل نا ىلا ىرخأ ةراشا هيفو هللا هج ونودحت
 قرطي س مالا سج اوه نمبلغل !قراطذ قراطو قرأ. هب رسغمو باقل كسص قرم ف
 قرمثن حورلا تادراو نمباغلا قرا ءوىدهلا مخ بورغو ىوهلا تابلغ دنع ىلا تالطا
 ةغالتالالالارة_كاوتهبةلا نوكستت دوهشلارفعولطو قوش !تابلغ دنع ح ونفا اراب
 نو ديهتبالو نو ده ثينول ساولا مهن قا ثعلاامئأو مزال ل هجوتلا ةبعكذ اج راخامأو ىسوتنا

 منا صاوغنل مغ”ى لوب اذ هلو لجرلا طابرك مول ةبستلابةداعلاو مسرلا ةباعر داقرمسرلاب
 نوةراغتازابعلا نءنوئغتسمقاشعلا!ذكقرغلا نم فاي ىذلا مزلناانهليجاب 4نكي

 رفرقابرث هسحارتا اسوماج ٠ وع ىزروالغناتدسءرسزونإط ىونشم قئاثدلارعف
 ةدحوأا هيفءابلاوليلذلاوهزووالغلا (ىزووالخ) سأرلا ىراكسنم(نان-هرسز)تنأ (وت)



 (ةطيأع

 اروعمعلا نوثلاو فلالاوةبلالا قزمءانعم (ارتاك ام هماج) ب لطتالوشنةئال (ىوحت )
 2 ةراةلمهملا ارلامشب (وذر) مهرعأتو مها لوذث(نامرف) ما .اهفتساَءادأ (مج)لوعفلااةادأ
 لقملاةلالدلا طرسشنال لوادي ىدح نوححنال مهنال ةلالدسأرلا ىراكس نم بلطتال (ينملا)

 ىلبشلا نع ىورثلذ ىلع م-هلةردخالاهوعقريواهوط سي نأ مسسلأ قزم أت
 .واوم أ دو ةراصي اب هنومج رب :

 اج 'يهدجوف ليشلا هيل متغت ع هنعاوغ
 ىذلااي نام اببسأاءالوئهشلت رولومب امىخ أ هل تلف دكه ىفنولعفي الم تايصلا

 محام ىيبح هلثلقق نضالخالاباب 1

 : + ١ ىلع ةَرداجءتعشوولر ارهم_تداعلراصلا ىف: بلا نمةرطتترطقا
 لوفبا افهلوارمبجتو ارح مايهلا اهدازو اريخز وامل م .ارغلااهاك بولت ,فيكش اروثنم

 ارآقثاعو تسادحاهبدممهزا ند ءتلمإو وشم نيج اهلا بيذاحلاو نتشاعل|ناطلس
 قاشملاةلمو نايدالاعبج ن عةديعب ىتملاذلم (هتكمدلا) ) م تسادخ بهذلمو تلم
 كلذك ةيءررشلا فيلكا نم اوصلخ نيناتل نازك ربع الهثلا ىلا عت همت ىف نيطرغملا
 ىوكتماوسبا قاذعلاو لقملا ىلءةيناييةيعربلا ماكين ئآلو ىسهلالا ىشعلا نيس امم

 مغ ىريالهللا عم ..ىذلاو دهن نأ دالا عي نع مهيد

 نافهّنلا هتاسو هل. اريغ ىريالوبا هذملاو بهاذلاو ب

 ارم ارل» ىم لوميا ذهلوعنءا ام لع ءذخاؤب له ىرخأ ةمدخم »ع م:ءاذا مآل
 8 لعالارممخل (ارزعل) جهتين الانغ مف ىاب ردردؤشم ه تبن لاثدوم

 ياذا ءانممىشالا لفن دورك ) سبشل ا ىف انلاو ةيحلا لالا ني

 1 وسار ركيرلنا(ىنعلا) النه (تسين)فوحلاو |متفب
 نان لمالك او راص ىربش لا دوجولا لي دقي مجناف قا علا اذك فوخالةمالع هل نكي /نارأأ
 هللا لاق فو الرهظتلمأ ةيعرملا بادآلاو ةيعرشل |تاموسرلا < السعو ةبح مهلمترهاظ
 ةرخآلا قنيلال_طابح اصلا (مهلعفوخال ت'ءايلوأذ !أ) سنون ة يوسف ىامعت
 قو نم( مهله فرخال) ةءاركحصا اب مهالوتي و ةعاطلاب هواوي ذلا ههىواشلا(لاقو

 مهوذن "ا دعأو هللا اب أ ىأ ىربكلا نيدلا محتل اقو لومأ م تاوضب (نويزحت مهالو) ءوركم
 اهي ور سفللا ةفرعمو ةبحلارظنب تب وره ةفر عه سغنلا ةفرعمو هللا ةفرعم ىهةيالولانأذ



 (ءيفقلو

 ,دعاجناتلعةنرعماقح اهتفرعاذاف اهناصو أر اهلاوحأ ءاطغ ف .نعذوا دعل اوني

 .ماعفوخالءايلوالا لاحاذسهف ةدباكمل او: دناعملا اهتم اعف كلو

 .امغلار حب ف ىشعلا نال سون او جنم م انلم ىلع نوب
 ادورسسموهف عقب وأ مغلاربىفعقونان واستم ل المل او لاه اورمقلاو فاعلا,

 | تددم احول .نالوم ةرضخ لاق مهرارسأ ار دان عازجاع ل فعلا نوكلو ىلا ع هللا لامجب

 ارا ملاذ رذعيف مال ل اهبلع ينول حولا *ىجناس ىفاذه ينابشتارةعرداروب
 :[قتاا) < تهت امر ريس

 وهوىولا فلنا هور هللا سّدقدارأو م-هلاوحأ أوقاثعلاةسأ مم دلعأ ناب نايبلاا 5 0 أنا نايبلا ا

 يه دتصما ممن قكو نديد « دقت رابخس ىلا إو ىوتتم ماولالاويفتا مالكللا
 هي رلا اههرناردسي(ىف؟وشديد)اوبس(دنتمع ر) بلقلا هو (لد)ءالعتساةادأ ()

 ناب( ىنمملا] يظعتلل عمماو ىلاعت هللاوه ,لءافااو اوطلح (دتتضم1) ىرخالا عم( ممب) لوغلاو

 نايلوغلاعمايؤرلا طلخورارسالابةةلعتمةرفاو تاسلكى ومان 1
 »' ىوتثم رارسالادهاشوهبلا وأ ىأ

 اؤس مك اهانعمدتةنزو ىلع (دنح] هنأ قؤملزازادب ريدئس م دوخت دم دنحو
 ال( .) ىأ(دم5) ام باغىأ «قنإلب ران( تي كدوض "يم مك ىأرادملا نع

 ٍمكوهللا كح فر كشنواصتة "سم مكو هنلا ف نتجت سم مك (يدعلا) فره (ىكع)
 ئشلكل وأ لعو ىلاهت وحلا بانج ا ىادبالاّسياع وفرطا لزالا بنام نمراط يم

 ناز « تييولبامب وك حشو نيرا دهن وثم انايعرارمإلا دهاشر هعجرصو
 ١ اذهجرشنالهب ووفاحرسشتلفذا ادهدعب (ىنلا) يتسو' ؟قارونبا

 م وكب روإلل ىونشم رثأ هلى فب بالو سمي ةرئادلا كاردا ىلع لولا ةةاحلالر ةظذيلا

 طرملا ادار كسصاو نما سا 4 .؟راراولمع

 (سب) يلا تدتك ناو( مسب قيرو) عاف (دنكب) لو رسلادونأ (ميرك)

 0 ل0 اراهجلت» را ريثكستلا* كنة رملاءابلا تاب

 ايثك مالفالامكستابتك | [ ناو لوغما  عافترارسالا هن لونأت دك ناو (ىنعلا)
 بان نبا ىرومهط دوج ط ىونشم دي مشوه علا قئأ نما نركواهعام-ىلهةردقلا مدا
 ٍفرحهكو لسيلعت ادأ نوح (هكسنؤح) كيدي ودنإب وج ردتاياس رد « دينك حلا

 (يود) كعارلارثأ ف(ناب وجب رد)تاولل اور! !يف (تاباس رد) نودانعم(يلا) ناسي
 ذك" بانعلا نعم امالعو لحب قملا نم ىعارلا وحى ىسو ءانديس ميما( ىعملا) عمو دك



 كل ةارمتد مست ىأ. نتن يرش هنادجو ىفعم دقاو تاولغلاو راَْملا يف يسسو |
 ىنهع( تشكر س)ألاذ(تك )حر( ىأي) رث ل رثأو ةمالع ىلع (ناشنرب) يهاتف ريتاباسوري ذأ ل
 "نزوى ءانهورب(هريزا) رابغلاوهو فلكل ارسكم[ دك )وعلاوهون نار س(نار) ار)ناربح
 ينال اق زوةاقر داب ارزاق رع شيشس م ً
 مدرع ىابماك »» ىوشم رافقلا وب رطنموأ تاولغلاو راذثلا ري شيشح نع رابخأا ق'رفو راثهتامج نمو ههدفرثأ ىلسم ىومان ديس سى شعلا بارش تاركسلا وناريملا
 . نم( نأر حسب دماك نبأ( مه)هسةن(دوخ) نونجلا لجرلا هدي روش مدرص) لجرةوطخ (قاب ماك ) دوا دينار بدك مه « ةوخهدي روش
 مرهظتاشيأ هير رش: نونحلا لجرلا لجر ةرطخو (ىعملا 1

 05 رطل راطثزرملا ذكنودجل | نملقاعلزرط نسب

 "يهم يشلا برعمو» ( لسيب)لغسأأ
 بوذحلا ىقارلا كاذو (ىنلا)ج وعالاوه(بب رو به ذ(هتا :ةرز خرلا اذكوهتماضفلا
 بهذ زيفلا لشد حاو مدقب ورنسلا املس ننصح را للم دحاو دب هس
 يونثم بتئارملا طقيالا مئوانيع دوبهذي راوجلالاورآربالا إال تسال لا فا: عجوعأ
 (توج) اضعب (ماك) رشي اور يهاب وجواك « لع نازارف ارجو منوجءاك 0
 أوه(زارفاو) م ا ع ادا( ىتوم)مم

 وهوة مهلا نيكلا اسكس( مك ذ(ناو ر) لمسلا مسا( 1( ىعام) ةيلاعلا ةبقءلاو. اوينالوطلا
 ملعامذار هنوكةلارصلا نم "بهذ ترانا اال ذو(ىنم 0 فوملاو نطبا اممسا
 .٠ وكي لاح تشوق اعرب » 5 هئط.ىم ابهاذو اسامة ةراتو ار
 اذك المر برضب لاقزكب ارتلا ع هاسبتك ة رت (ينعما) جز يدك لا روسع
 ايلاعهنرك ةلاح ةدحولارعت نسر ماحلا مهيعت جوم لم نوعنري الا ىف اكعلأريس
 المر برضا وكس مفسر“ تسبق وفاز 0 اسك ةراتر توكشللا ف يحجاسو ياس مس وطلع نوشع ىمهلالا قشعلارصةكف دك ةنانو

 « ديدي واروا بقا رداء و كم ثول ىلعزثألا !!نولدتس قاشعلا اذك لدم
 (دودرشم .تفك )ءآرو (ديدب و) هدجو (ارواثفاي) لاب روس زم
 دجو رمال ةبقاع(ىنمعلا) تاسر(ديسسر )ب ردصلل ايل '(ىرا وتسد)ةر اشي ىناسما هل لاثو
 كلت لسوالعو لج ملا نمنأت ةراشي ناو»ا4 لاق ؟كرو يعلرلا مالسلا هيلع ىو مانديس



6 

 (جض) موكبت كلت لدد هاوعم جرح هرج يةزو كذآ عهإط ىوتم ىهوةزابا
 باطتال نعمك دم درغمر شام ىسخ(وه) ىيترت اذ حسسو ةدحوللءابلا (قادآ) السأ

 باطتال(ىنملا) لف( (وكت) قيضلا كلبا( تكس لد باب (دهاوم) ئثلك

 مهتافةسغلا ىعهذ_هوروذعم تنأو لوم هاف لف قيضل ا كابلخ هبلطي مث لكو

 نصح ىف لاوحالا نويع نع فرأعل ا ةديشو ىلارلعو لما! موسرن مثل[ كاةييغاولات

 نوكتنالو بو وهلا ىو املك نع بح اة ءراهارب وه الو ارثاوجالا كاف ىأ عمملا
 | هزه

 ىميا + ناجروبسشي دو تساي دويرغأ : ف ىونثم لوقياذ-هلو ىثعلا نابلغ نم'

 .تنآوحورلا رول دو نيد لرفك (ىنعاا) «كامارد قأجوتزو |رطقناو فولشا عب

 ا هلا لعثي فعن ىاإإ ىوتم نامالا ىفاسنالا ىلا نون وبلا :ءونمأ

 بهذادب ريام كي وهاشيام لل عذب
 ايركزاعدذلل اثه) ىهو ناربع ل ةرودم

 اك (ةببطةيرذلن د نم ىف به بر لاق) ىلاعت

 اب ارحل قىلهمئاقوهوذكئاللا «دانف) هيبجم (هاعدلا

 كن وكي نأ برلاق نيه اصلا نءاي
 ب ياك دك لاقرماع أم ماو ربك ىنغلب دو مالغ ىأربخوأ دمنا كل ذك (ه

 كلذك مالا ىأ ف وذ أد مريخ ثلذكُو ا (نانثلا املفش و ةعكسلاء هل ثم ىلع هللا

 هلل ولعب ا ذكم ىرب كسلا نيدللا مغ لاترد ”ىواسِس ىم نا ناس «

 ىمومىاتذك ا ىوتثم ءايشالان سئ ذكتإلاو اهمال هجري السما ب نما

 تيهذ(ما :دكب)اذهنم(نآزا) «ب ماهتشف ؟لدنو ثردنونكن م هب ما« ذكي نآزا

 لاف( ىنملا) تل( مادنستش 1) بلقلا مدرف (لدنوخر د)نآلاانأ(وثكنم) تسلمو

 /ركسلا ةيئ صرة ذحلاملاع نم تصلخ انأ عام هم ععماسم مالسا هيلع ىوماث ديس ىعارلا

 ءانقلا ةبنرل تبنأ ىأ دبكلا مدي انأو ةيبغلاو مذا لاح ناك مالكلإ لاذ نان

 امدىلقراس لاسولا برذعب رما.هدنسالب لاغلاو ليلا ةسيب م نم تجرو لالممشلالاو
 هلا ا « مادتشنكب يه ردو ىوت
 ةردس نمت فرم ةيهلالاةيذملا بدس و (ىنعملا) رادقلل ديغنلءاهلاهرخآ ىف يدي زلاس
 تواعو تيه ذوق ئ الملا مول_ه امااو ةعباتلاءامسلا قر ىهواجلم تولعو ىسثتلا

 تاسوورمس ا فل هحو حو رلاجارعملا ىف هلارسب ىأ بنام ذل اذ نم نس فأل ةرادقم

 « نفشكب مسا ىدزوب هئايزانإو ىوتشم لوفعلا نع جراش هعريبعتلاو ءالصو ىذلا بوب للا ىلا
 باها ايلا (ىدزر) طوسلامساوهو (هني زان) جتشدكربتودرا زودركىدبتك

 مت ري رس __ببربصصصصصصصص7صصص77ل ب
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 نا يل .ا) بط اخوك ذمدرغم ضام لعف تم رضىأ
 كلذلاوهو نودركلا (ارنو دكودركى دبنك ) ةمنلارداصمىفادك اذار عرج رلادام
 دزكسم) ةدحاوذ' "يم عاضتر الادركى ديتكو عافتر الا بيكر تلا اذهبدارأو

 ذوةدج از "يم تماظو ىسرف تعج ف اطو ب ىنبر مخ ىسوماب (ىهملا)
 ال ىأبيدأتلا طوسلا,و حورلا سف ادارأو هسيلع
 (ثوسان) ذابتوزاببوتسدربني رذ ؟مدا.ثوه الام توسأن 1 ءاعسلا ىلع
 ا ب يو كس عسر رضا ةيمالأ) ااع(توهال) ةمئاسنالا لاع
 باطغلل ثوزاب فءاتلاوك هاب ولدي ىلع( توزاب ربو تسدرب) نيسحتلاورمخايءاعد(نيرفآ)
 اننو انراسوأ يكلم ةيئوهالانتبناهسجو انتب رش وهرانتوان مرحم مهللا لعج ا (ىنعللا)
 ةبئرملا هذسها تاسو هما عابلاوديلاءالهإ .هالا مدأ توه اللامرحم
 م «تسننشك زانوربتونك ١نم لاح ىوتم ةيلاعلا
 (هن) لوفأ ام لك (ميوكيم هجن 1 لوقا نع(تسنتغكز از ج راخ (تور) نآلا مك
 رارسأ ىلاوحأ كاف ىلا سبل لوفأاملكو لوملا نم ج راخنآلا ىلا (ىنسمملا) قزادأ
 بيلا ك آس من تست سعن « تسبأ هني اردبك:ىجع ىسغنإل ىونشم ال-ةمىرسلب
 (تسيباهئيبارمك ) تنأءازن شغالاىأ باطل ين ىعايلا (ىعرىشن) كتسبلا
 اومناشفن رو اشف رلى ىرتوأ ادوجلومي ةرملافهأرن شمت ىسوماب (ىنعملا)و لاف
 شقتوم سلو رم ا ف سكهناوهنلش شوه: ركل قف هشبأد ىذلاشنتلا ااذو ةكرملا ف
 نات دريم هك مدوط ىو الم ةيلبا هلا نم "َقةطاَوسوَر بسقف لن الات كعنا ىأةآرلا
 ىلا بوسنلا لحل (يلاندرص) سفن( مد) هدم دروخرد هنتسبانروخرد « درك ىابذلا |

 هنن ىذلا سفنلا( يلا ئ الل ءاطومةيهتراو اولا .( روخرد) زينل لاقي ىذللاىاذ 0

 نم” هني رام لك لوفي اك نربثلا قئال سبلو ىانل ا قئ الوه نكيرلأ ىاثلا ىف
 أروصلو تانفالىدوج وة ؟س قره سيلا ٍ

 1 0 "رايس قورما و امال ار ثءفاصت سالناشوبف

 ؟ىلا ةيوبنم "لارا فر ال ذك ا هلل ؟ىانلاو ةَغ
 لكوض ايف ةزعلا براذك مفاثلا تنأ ةقيقلسإ ىف تاك ولو ليل اهب و فم ثد

 ير كس دحرك ناهر ناهإل وم الو رب -جالوديلص ضان مرا
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 (ماجرفان) ل-ثم (ومصه) ركثااوهسارسو طرشلاةادأرك (سابسزك )تنأ
 ظغبنو لع او(ى عم ا) رك ذم درغمرضاح ممأ (صانشإ هيف ةدئاغالى ذفابر

 ىعارلا كاد اكسس عا بويعبوهىلاعتهف لركشو ال دم تركشن او تدم نا

 بتايا ه«ثسيتورك ناديشسؤادحإو ىو كسانوع تيت تنال
 أرك ظمدرغمرداسرمأ (تادب) باطخةادأ ةبقوغل !ةانثما مشن( دت)#« تسرتن ا مهقمع
 طرشلاةادأ (رك) ةرمسهلا نمتلدبملادلانا ىف عنآب هريدغتوأ فرعاو لسا هانعم
 نمالع أو ىسح[ةميسنلاب ناكولو كلدمحنا لعاو .(ىنعلا) المأو نسحأ (تسيتم)
 اذا ةيسنلاب ناك ىلو كد ناوأ صقتاورثبا نملة بسنلاب دما اذ نكسل ىئارلادسح
 ثصقن لءاو هيتغنال_خيفدأو صقنأ ىنملل ةيلا نكملو نح والم أ ىئارلا دو هر دهللا
 دئتسشا دن ىهكن | ثسدوبن نك- م دلش درب اطض نوح ىف دلحإلل ىم ةلروصفو
 (دنتشادرب) ليلمتءادأ (نوخ) تنأآلومت (يبوك) رادملا نع لاس مكه انعم (دئج)

 دومن)لامالاهيلار اشسلاوةراشا مسا ناو نايبلل رو كسملاهكنمتبكم ( نيك ) هنومفرب

 دماحانالوغت مكي (ىتمملا]ءونط(دششش ادني ) ىذلا كلاذ(هكنا) ربي اىأ نكيرل(تس
 البغي و نكي قطان نعال ماطفلا دور رك اذورك اشو
 لوشيو لمي اذنسولو ىلاعت هفاطلأ ضاع يمالاةككبل لوسغلا ةصخر و ىلاسم هئايريكل قثال
 (ىعملا) يتساتسعر هضاص سرا نوم تسنجرزاونرك ةلوبت نا وشم
 قيليامبءدحوتوهرك د0 كئالكة ماما ميلي لسن هللا ةحر نما ذه كرك ذلوبق
 دوجو عم لستر ذع ةبحس اص تر اسف عطغني لو مهلا اهأرط ىئلاقض امتسمل امال هك ةيلعلا هناذل

 اهءرحالو ىلاعت تان ءةسجروةسخرزباراهطاال ضملاتذو ءاضقنا ماقد عن مدلا
 متوحو بشت: دول ًارترك 3 ه "ترحل اسرازامردإلىوتشم لائاذهلو رجالا
 مشب (نوج) فرك ذ(رفرك ذ) مهب دوج) لس( تسمو !مالسس (دازاغ) ل(رد)
 اممالس ةضاهتلا كيو (ىنعملا)ئشلالاح نع ماهفتساةلامالاو عابشالاو ةبسرأملا ملا

 يونثم ناقي الا مدع نمماهفتسسالاو فيكو نانلاو ءبشنلا ثول مالرك دومدلا,ةثوام

 ءادلو سيتم دل(ىمملا) يدواجسايتاروطإالبا ها ةورموابر تسد رخو
 ءامالا لو رئالذ بهذه نالخ الار ة ناطشلا سو اسولك تاساصخ نم ابل نكسا لو زي
 تورازاد»ركن هك ٠ للدرك ف طل باريش »و ىرتشم لوغيا ماو ىفلالا فطألا
 بو ةمرعلا كوالا فاكبلارسكيإ راكدرك ) :بثملاباا ناضادغلا كانو ناك )راكد رع

 اوأةبيرعلا مكفاكخ ض(ددركش مك )ىلاعن هئااصسأ نمسا ةيملاوأ ةيب رملا ةين انلا



 ةنئالر لو زتال ةينطابلاتاساضلا كنتو (ىنعلاز أ
 نملاعلاهيررطظت عضومبلغةلاهللا دحر ئريشمل لاق ىلاعت هنا فطل ءاممالا ةراهط دعتالو

 نكمأامبهسب زيف زماندالاو راذقالا نم لسغيف قام ار ظنموه ىذلا ههجوب ته نم اهم
 أرظنل يبطي وهرهطي تح نيملاعل !بررظ:ءوهىذلا هبل مهيالو هبيعىلع قولخت علب الثا
 تابخالارثاد_>الانعرهاظلارب طن ىلوالا سنتا معد رأ ةراهظللو ىريشةلا لاقو هبر

 قالمنالا نع بلقلاو سفئاارموط:ةئلاثلا وماثآالاو مارح !نعحراوملارب_هطت ةئاتناو

 يوبنذلانيدلارد «لاتو هللا ىو سا. رسااربوطتةعدارلاو بوما فاصوالاوةمومذللا

 تائملاناىلاعت هوب هيلاراشملاباهذالاو ولا قر رطنةراتف ثارهط امك تاعاطلا
 اراشلاليدبتلا قب رطب ةراتر | هسهت فسح ةئبس لكميب:أمالسلا هيله هلو ةيرو تاثب

 الااذ-هبلاطا كلرسسالو هنا تا مهن ائبسمتلا لسبب نيذلا كئلو أ ىلاسعت هلو هيلا أ

 قنوم « قئادركو رضاك تدوصسردإو ىواثم لوغباذ هلو لفارتعاو ل روصقو الزهد
 ا هسا اريج ف( ترصترد) يلا ديرشاع
 الروصتتممةكلبل (ىدعملا) باطنللا ءيفَئكمولاراتملع (ئىناد) كرو هن تمهفىأ

 | ىبرهيسأ اه انعم نان بمل ات نإ الروس: تءامذ[ى عالاقل هس عم تلعو كدوصسوف
 ةيماهأ اهلا ذهب ماب الايرلاب ميبستل ايدو ولا در عت نايك تك هاشد قيل الاعاصب ا ىلعالا |

 يوكنونارىديره ه ازسانمدوجولوخن دوس ى اك وب ىرشم لوقياذهلو |
 (مدوص») ىف رايق .هث وذ حم ىدانلاواد تلا ةادأ ىاوتايبلل هكنسةبكرم(ىاك (

 تنأ(ون) ةحابةلكل(ارىدب ره) و ئالربغ (ازسان) ىدوحو لثم( مدوجو نو>) ىدوه»
 كل الج وتر مبف لل قل الر م ىدوجو لثم ىدوصم ىفرابف(ىنعملا]ةئسح طعأ (هدىوكن) |

 لاب طع ضعب نمو تانسح ىفائيس ناكم يطعت نان أشم نان .ةابق لكس طعأ

 (هي الس (وراد) «رداداهلك ودب تءايغأت ٠ رئادرادزح لسزاديمزيإط ىرتم
 ارت تززو ىل->( ري) ىلطعت (داد) رولاوهو فاكملا منن لكمد رغم ىسرام عج ( اكو )

 ىطمأو ةماضلاب بهذت اغا ىحارثأكل-ةضرالا» ده وملا لج نم( ىنعملا) رتل ار ثوهو
 | عازأ نمل" لكرمطظتى خو ضرالا ىلع ةرمر مي ةلكذاوهو# بترزملا ينال سامد رولا
 اولاق م-مانةيولالارارس الار اهزأ كليفر هلظت يت الوح ضرالكنك كلاساب تنأف راهزالا

 ىوتتم لوقيف فسي|ولو علم لك_.الااهنهج رخي الو يبق لك الع حورطم ضرالاك وصلا
 جال ا

 ثلث ضوعتبنتو انتساجن بهذتو ىطغت ضرالاناىتتح (ىنلا) راهزالاار أ



 لام ل هوالعو لج قحلا حرث ن مالا ده سيو ةكءاوفو رانْأو راهزأ ازا سامالا |
 0 0 ها ندا تاييسلا

 م
 ريم رو نبيل كن مسك( 0 0 ا

 ا( ينو رثك)دولجاو ل دعا ىف (دوجودا هرد) رفاكل اذا '
 ىآإ رول احلا ةقيقح ىلمرافكسلافةوالق (ىنلا)ىشاملاه دوب) بارغل انما 0

 ةأوبارتلا نمرتحأو صفت أ ءاطعل اودوملاولدعلا ىف «فنرفاككلا
 .دلاولانمنمؤملاب محرأ هللا نا لءهنالا سم تناك يني
 دراثلا ف لواطتيل سيلب'ناىتح هتحرةعسنمزئالللا هللا

 ةزج ٠ تسوء رسو لكرادوحو 9 ىوتيرفاكلاو
 3 ريغ (زح) تبني ىأ ىشالا ث (تسول) رفاكلا ف عج ار

 2 ,لرقلا و درولاءدوجو نم (ىن-هملا ر بما ملءان :
 تاعاطلا فب ءر مر ىساعملاو دس املا ف هج ىعس يأ باطبولةفا :

 2ع قمت قا, ايعلاوذب ورنا سالو رذكماا هرودشم ةرصوتاداسلاوأ

 ءابلاب (ساي) لاق(تقك) ) بارت تينك نيا انرسح 35 باهزردرماهكرسإو
 دارأاتءورادقملا اذه ى كيه انعم نإ يسب املأؤاولا دعي ب تمقو اذا ةدعافلاو ةسزعلا
 هرخآآق فلالا (انريسح) ب اهذملا ىف(باهذردإلتا (لم)ت بهذ (ماهتفر) فلخرخأتلا امج
 فعتحصر باهذااقانأ ىنيعلاثيح نم تفولا لا زرفاكسلالر روينا )ءادنتل

 م ىفاليملا ةيدبالا عادل ةيئابلا كارد ذه هعفس ١
 ةادأ(شاك 1 كف دب ى نا أد ىلا أ لرمخ# ىويركنر هس 1+ 1 د 0

 ىدبجف اذكر ىنفللورخ آىفءايلاورتخا ل (ىئديزكت) بارغلا نم (الاخزا)ىتيلاهاثعم ىن#
 (ىنملا) تهج(ىدبح ىب) ةبحاه انعم دحوللةزمعلا(ةناد) بارثلا ثم( يك اخوممه
 تعج بارثلا الا :لثمو ان ف'ىأ بارثل اة م قوه ىذلا ل زتملا نمر اارتخا ملىتيا

 (نوح) عنومج م هروأ»رندركرفسنيز ه دومز !ءارام مدرك رثسذوج» كب ةبح
 نتماو برج (دومز [)ي رطا (ءار) ىلا م) رغلاتلعذ (تدركرف) ليلعت ذادأ
 فلق (هض) ىقاغبراناك امرها 0 رطااترفاسام (ىعلا)



 مهر

 دنع لوبمم او ىوثعمو "ىروصوهر قالخالا نعرغبي هنالارغسرفسلا ىعسامناو فراوغلا
 ءابرغلا ىف قامتلالاواهتايهن ثميرعسفنلا عاطقنادئاوف هيف ”ىروصلاو"”ى ونعملا هللا له
 لاق لوممللا قاوذابز وفتح لومحلا ضرا قل دوحو نذدءاطعنب الات لومكلا ثارياو
 ىوذعنماو عس اسالي ايثدلا فو |نيدلا ىف هيل اراسشي نأ نيل نم رملا بح مالسلا هسيلع

 لاعذالا نمو تاب رلا لحتللا تالف فلا ناطوأ نم را
 ا رارسأ ماتم ىلا لسب ىتح ةبناوهشلا تاولغلاو حنا فنل ا تامآسملا عطب تانسحلا ىلا ةثبسلا

 1 ىوالا بنام عصرأ هلو ةينابرلا ةدهاشم

 داشرال ةرثكسها | ىلاةدحولا نمرغسىأ ها نعربسلاو هو عيارل ارم كارق اسيفائطابو
 هعطقو كواس ل بةناكو :دحولا ىف ةرثكلاو ةرمكلف < ٍدحولا ىريق ىاحللا ىلا لسا نمهيفأ عمجرمذ عمجلاادعي قرذلاو رحت ادمن ومصلاو ءانثلادعب ءاميلا هل لايق مسلي مكستو بالطلا
 اكرذم اساس اهبسج راصف ةابحلا ىلا م تايزكأ فا بيلا ب: سم نمرفاس بتارملا هذه
 هلضع"ابلارادىلا *انغل اراد ستر ذأ _ءردكولت ذالا ةسبتس عىل مثةدارالاب
 لدلك ونسا شعر بادصمزل راغتزإلا نبأ ل لوقي و قب رطاا
 يابس تلبسم هب وك تك ان ىو شايمسستناب ًايلوالاناطلس نع محرت.ةْئث ىلع
 ناز)# ورشي دئيس ىذوسر هس رد
 ة(ىدوس) رذاكلات ء(وك )بارتلا(تدك اع) فرط( ىوس)
 لد ههجرم ادق دلافىرب الهرفس قرئاكلاناذ بارتنا فرط 4. لح نوك ةهملاو بيلا
 قثب رار سنا 2 سار كودو ىونم ايار تناك ىتيلاب لوغيف ةرض ء كدي
 نآوهو عشملا لاقي و ديدشلا صرح ا انه» انعمز 1نانديدثصرحو صرح( زاو صرحإ) لعذلا لاذ( نآ ) ىف( سندك) فخ (سناو) هجولا(ىود) من ابو و دصسند]ه رز د

 ةركرتلاو ةيسسرافلا دو دمز 6 ةظذلو ريف بيصن ف ممطتو ٌكبيصن ذخأت
 هللا ىلا ولساني رطل لهو عدجو صرحوه فل هجولا ل (ينعملا)ليلغلا اهائعم
 هجوتلاو ايناموراديازثهدح ايلهأ لاه هجوالا لوقي هرس للا سد هناك لسرتو قدص
 وب شك اراكرها ب ورئعاذهلو هتناسو رالو زنق فلخم عحريس الل ائل

 نك" ) شيئحلك (اراوره) ماض تسنايحوتسادي مرد « العلب“



  سيدلاو صقثلا ف راس ضرالا فرط ههجوو هسأر شيشقم اهجواساو (ينعملا) 02
 دياررد « دونالاب ىو -نوجثحو رليم» ىرتثم كلاسا ثنأ كلذكررشلاوهونيغلاو
 ديازتلا ىف كل ء- صو ةوجير ناك دا فرط ادري. الاعلامي 2

 ىظآ» تيمركو- ترسئرا فرك درو ىوث.ىلاعتهقا لا لصت ىأرخنا كاذ ل قرتلاو
 نونلامشي نوكس(ىرا-ةوكن]طرشااءادأرك ا نمفخخم (رو) ه«نيلكالا بحأ الوح
 ءادأ “اتلاف كلسأرىأ (ترمس) سارلاسوكتشم ءانعمراسني !وباطشلل ٠ ايلا ىراسم
 لج ىفلاو (قح )لف [ثناىأ باطغللءايا !(ىلف )ضرالا فرط (نيمز كوس) باطللا
 لف 5تنأ ندبلاو ان دلا ىأ ضرالا فراطلاسوكستم كبل سر ناك او(ىنءلا) لامالمو

 تواصلا يب ماعئالاة روزي زعلامباك ىلاق ىلامتى لاو عئاضوا
 0 اةاطءان رأاك (ضرالاو تاوعسلا

 3 ةينادحولا(مجةرل ا ناينوكءلو) ام طاب ى,ضرالاو تاوعسلا
 صرأ ىل-هةيادهلارطم ةيانعلا باصةرطمأ هتناسوأ ر رو ىلعةي رشللا لل ةاظئأ (ليالا
 شراارونل لب املا دادعتالادابف ةف ؟نع ملا هيل توكشلم ىف ةعدولا ةلطارزبتدنأو هبلق
 «ةيناحو رءام- قفأ نم بكوكل اروع دعإلاروكَكأ اكوك ىاد) باطل اير هظف
 تايلغيدشرلاروبهقحا (لفأ كف) بكوكل اال بكوكسملا هريس هدارأ (ىبراذهلاق)اعلاط
 بحأال) هرس(لاق) بو رغلابءامسلا بكوةققاو وهفاسوأ ىلا هعوحبر دنع ةيقالا اقص

 ىلا ليملاىهةمانقلا نا عتتف ىربكلا نيدملا مخ ىمهتنا لفأب الىذلا بح امناو (نبب
 ةلذلا بيس عمطااو ةعفرلا بيس ةعانقلا# فلا ةبحم عيطلاو ماب والاب احلا
 ( قحزاماللا هيلع ىسومتدرك لاو انالوم افق ةزعاابريرم ىسوماث ديس ل اساذولو

 نيللاظا اة غرس ىلاصت م انم ا را نانا هبل غرس لات
 (زاسرا) 4 لاروع قرط البكا ٠ زاسراكج رك ىآ يبومتقك 3 ىودم
 (ىتسعلا)ليوط (زارد) هللا (ىا)تادارملاىط همودو همم لال صحم انعم يك مف سو
 |رابتءابلب وطرم ادحاو |فتلرك ذهللابتادارملا ىطعمأب هبرل هتاجانمىف ىسوءان ديس لاق
 ىارتع ا كئالم نوح م لكو باردنا مديدزمزك سمن ىو منازبلل ىف هلهثو هباوتةرثك
 ميلا عتشب(رثم) جوءالاوهة محملا ىازلانركسوةس رع فاكلا خب ( رك ) ملددرك



 نقف
 (نوج) بارثل او اسما ىف(لكو بآرمنا و (مهد) رك لم «ءةيسراف!ا ىازلا نوكسو
 نيطااوءألا فتيأر (ىنعملا) باقلالهف (لددركا ر ةدحواا هيفءأنلا (ىشارتعا) لثم
 كل اضارتعا ىلف زمن ريثكسصد ا ذلهأىأ ايو..جوعأ اننا ىلاع ف ىأ

 دادعالاو ةثيهتلاءانعمردصم (ك
 (يعلا) عضولااتعمردسم(نيخادنا)د اغلا ارب (داسف مخت) هبا

 داسفو ىف لسعأ هدالو رثكسصا تاعجومذآ تفلخ ىأش هن دادع ايت دس سةئن'ىأف
 .نكلو ةمكسحلالا "ذه ناكام نايغطلاوداسملا ارزب مهف تعض

 ةفيماا فق اانا كنا ءالعو ائمَملاو لاباوسوءاذسهو لعفب ام لشي
 «٠ قعورفاداسفو لط شن ا 9 ىرتثم لوغو ريكي اذهاو رهاظلا ىف مه نوب ساكتلاو
 (ناك)لاعشاءانءيردسم (تخورفا) ران (شن ) «نتخوسارا 0
 مظلارانلامشاناكسسامو (ىسلا) ىف ةرملاردسد#نخوسإ لوعفلاةادأ (ار) نيلعان
 مالالا نيبولظ ٠ مهنرك لاا دار كد فكن يديجاكاو دوسلل قارحالاوداسغلاو
 ىونثم ناك امو باوك لوَيعتلا مولظلا دجالاو باذعلاب

 ىلاهف اشا اذار ةليظلا او ظنا دارأو لابملاىارردر(ءاب) جبار“ الكامب ,زاندادشوح 5-0
 |(شوج) رش سأ ام (هبادر زإ) مدلاب وللا نيماأ عمدس دارو مدي طواخع ام ول سأ (هاوخ)
 مدقاب طولخلا عملا لسأ (ىنسعملا عري شتلاوهو ) ءال) لمجال (ئاربزا) تاءاغلاوهو
 مولظملا ىل مل غلا يل اسي انا اءلغبلةلاءاطءاو تاحارلا نم ىراملا رثسالاءاملاو
 نآعوزوص ملل م تستمكح يسع 2 حادني ضي نمل ىم كل عرمشتلا لحال

 د ا
 تأشنمو هنيعأ نيد يلا لع ةبت رم نم لصأل يو رلاونايعل 1 لال ذل نه ىدو همس
 اذاو) لوفي مالسلا هيلع هاربات ديس لاوس لست نم اذسهو يلا نعلاؤسأ ١ ءايبنالا
 (ىللاق) قايحا ىلع قردغب(نسؤتبلوأ) اعنا (لاققوملا يع فيك فرأ برمهارالات
 ةمرعشلا ةئاهانكمي ىأ (ىلق نامطيل نكملو) تنمآ
 ديت ف ىونثم ةرقيلارخاوأ ف
 انو ثكسادأا الأذةرات(ىنعلا) ينك وج
 تحس ورة ارئامرضإل كرش ٠ بلطاوالرشو لمغار تكسنالال
 رآ (ىدرمتةر ابا ماللا نعم ءارلا نوكسو مملا تف (رم) 6 يني دز را ىمه ىف
 را

 ءايلا



 م

 .ٍفءأبل اول فلاوه شوتلا (ىثو) اذسهلئس نان (نيثج نيك ) باطغلل يق ءايلا
 :ل ىذفامدكةملخ قره ىذفارسلا وأ مالسلا هلع ممل هلع ىذا معلا هدارأ 05
 ةكئالملانةطم هيدارأو غلا ةرباهان(شيشب) ىوا-؛ هلم (دزرا) !ذكسم (ىمه)
 ءلع مداداحاف كرس ةلئاللل تيرأ برأي (ىدملا) ىناوبحلا ىنارتلا هلل
 .:ظفا نم لوعجلا ىارتل ادسملل او .ضرالا قل ءاجنا) _

 معلا اذهل شم ناوا او(ءامدغلالغسب وارقدسفي نم اهفلعجشأ) ني اطاولاف ةمكحلاو
 بالا فةمدولل ةيومذلا تامل ةكتالا ا نم نعط ١1ه لثم نمثل واس لا 8
 ةقفشك ىالارسلا لوغتوأ ةكنئالا !'نعطمشيلاب و معلا ل هلايد اول اضاىل_هاهذج ريو
 رعارثعالاو نوطا اذهل م اي هتاطاوا مل ةوالحو ةفالطتارس نه ةكئاللل

 كئالمرو ناعارمداروبىدرك هذ ىونث» لاقتالعو لقا باانعع ريثمت

 0 ةرع(ىئسعلا) 75
 نمو .ىف ضارتمالا نمراذتمالاو ىلاعت هز تلانأو رمأف ةرهاظ وذ .تالكشملا ةكسشاللا
 نماننيطع أ اهنم(اء:اعامالا) اهةزاقسوءاعمالا (ا3 مءالإ اهي زنن(كن امجساولان)هءاكحأ
 0 )قوكللل ارظنلا

 .نىلءالبلدتآرقلا

 اعسالا لع كل ذكملشع
 3 ينو تحل ا ةليضتلا المو
 هوس هههسو هيو ميسإ هريس هلل ها ءرسصتةاامو م .ةلامساءاع

 .صاوخو فالح أ و دانس اع عبجكلذكو ملاعب
 رتانءامأ ل

 ل نادال كبد
 :نم ةعاطلا نالواسءلا ىف ل

 93 ىونمم الئافالعو لح هلال اخ اا لبق نم باوجلا ف
 اه واهت و مدت دأ_>الل قرا ارشح (ينملا] متديح لررسدسرك اهوبم 5
 تع .«اتشلا أ اذاىت هب نوكسبامق رولارسراممالا لونك ..ام تملا رس لوفي اينالا
 لالا نا ل,ربتقف قاروالارسنعرامتالا لست عسسرلا ىف ىلاعت هللا 'هايحأأ اذا حن اصغالا



 مم
 «اوهلاو راطمالا نمرامثالا طفش قار والا نانرامالا لو حل سحالقار والار ووطننا
 قاشلابصمنو مهاطدحوملا ولا قذيرلاذاةلظأا اذك ةذلاهلزنس ذل سما ةرارحو
 قئاس « ثسيمد (نسح هقطنونوعرسإل ىوشم اذنك مسعتلا: ذا ىلا بالا ندلاف

 هتياستورمالا ةسبةاعىنلا اهيدارأو(هفطأو ]مدخلاوهو(نوخرمس) «تسيك رخآ

 ةرمسهلا(ئشي رهقناس) سحقياورفوداسناللنح (تسيمدآنسح) امهمرهظي
 |رس(ىنسفلا) رصةنممالارختا (تسيكرخآ )ةداب زلاءانعم ىرعلاءابل اسك, شيد ةدحوللل
 ةدايز لك باستا هسلموناسنالل كارداو سحوأ نا الل لاو نح ةفطنلاو مالا
 ايندهلا ف ناكن ملك لوفي هرانيلع داعأو ءزسهّلا سلق هلك اناسغنمالارخ”[نوكس هلوأو
 اذملوناحالاوةحرلا ةماقلا مويناكناصقثلاو ةندحلا ف ةليظلا ما ايدزا بعسامواظم
 اوادسي و ىوربىهكدا « فونوىبدوثلواارحولإل ىوتم لاتقةلثءأ دروأ ىئءملا

 (يتسعللا)بتاكلا ىأوه( وا) بتكي( دسي ون) دعب( ىهكناا) لفي( ديوشب) فو رح
 فورملاح والا ىل_«بنكيمد هد ةباكلالبةيل حولا لسغي فتوتالب الؤأ بتاكتاا الث«
 .كشاوارادداك< نوح ىونشم :2 تاماكتااو
 (ناهتسمكشاو) ىشاعلا بلق(ارلد)اءدىلا منقل دس (دنكنوخ) ينايكن ؟رارسأ

 نيعلا عمد نمو اهتسملا مدخلا نم بلغم ب(ئأن نيج از فطن ىفو بلتلا ىلع فوطمم
 (ىنعلا) كاذدس(ناهكسنا) رارسأ هيلع (وزساىوج) لنك( دس ويرب) ريحا ناهتلا

 :لوغتو امدرمان اهتلاتتك عم دو هيلق, لمع ىلاعت هللا
 .تىأ ةيمكارارسالا باف لع بتكيعناهتلاهثبع

 ةرؤط ىو ةيضلارارسالاهلا باو هعرشتر هلاك, ب :العو لج
 ىرحا(ديا تا !نيسكلا مشب( ش) #تحاسداهاوخ ىرتقدارتا رمد
 ةدحوال٠ ايلا( ىرتسفد)ح وللا ىأ هيلع (ارثارم)نابسلل (ك )مسهفتنا (تخانش) قيلاو
 ىرحالاحوللا لغتقو(ىنعا) نودنطسي ونوعنسي ىندمب(تخاس)نوبلطي(دنهاوخ)
 بارخ نافارتخد هيلعاوعتطضب نا نوبلط؛ ثا لوبان الو «ةرمذح داق لة بمس مهغتتا كن
 ًاردابن:نلؤا ب دنكمفا ىقناخساسا نوح اف ىوشم لوقا ذل -هلوهرا ىلع لديئشلا
 | كلاس, ثن أكل دكل الا .ءانب نومرعنوعلُعب تبب ص اسأ نوعضي (ىنعللا) هدتكك رب

 لك 9 ىم رخ ؟لاثمو ىوفنلابْك بلك تيب رمعتل هاكيلاوتاءاطلاب الدوحو تنيبرخا
 ا ) «يعماامىثكر رخ ابان نيمز رحتزا لاراب
 (ىشك ) ضرالار عق نم(نيسمز رعقزنا) دوجر خو نونأب (نرارب) رفعا و ردم انه هيدارأو
 ىتمح فراجلاولو اعملاب ردملاو بارتلا ضرالار«ةنمالؤ أ نوجرحت (ىنفملا) تنا بحمت

 رخآلا



 اديك « رازدس رك

 .ان(دلئادبمتك ) ريثكةر وىأراز
 .مسهلع مدعلاريثك نوكم ةماقطا

 ا رماح دهديمر ردوح رم

 زوم ةمهلل ىازارسكإ(ى)
 (اررا) فني ( دابر يج) ليغتلا

 يي تسنم»ىأر اردني مها وتل
 ذملاو ةمعنلاةمدتماشبأ تاراركلا

0 

 ار مدلاو هراكسلا لو هيلع هللا ىف م
 ن: الراتلاوأ
 .!!تلامناو تاوهشلا مذ ىف هتغالب

 عاونأو تاعاطناو موصا اوةالصلا

 اش تشن ةياممستإللا ىونم

 تت
 تاك دوك تما حز يبىوثمرخ (ل امو ضرالا هجو ىلعايراسىأ انيعمءام نوةتسيرخآلا ىف

 نيس نقيا دما ديغك
 لكزس ةساكرخ ؟ناذا اها ةرثكلا ىلع لانراز ظفلوأ نب الاب( از) نوكبي(دني رك ])

 جرمان هدارأو مالا براشلسأ ىبك. رتفسو (ماشنوخإ) رتشن(
 بقا بلا فاعلا لجرلاو (ىنعملا) لوعغلا

 رس فراعلات مالطا نوهشي ةلظلا ا ذك ةءايطا مذنب هلعل همدوي رمرتدنح دع ويعاريواب هذ
 وثم الثم مكيونرد دقن مكرجأ مال لا هيلع هلوةرس لع هنالءر دسم حريتي وكلمغي ركلا
 ضكربهاثعملاح لغف(دردجت) «ناركي درا ارراب ديابر « نأ ركراب ىز لامس دود ىلا

 هتالرم غلا نم هفطخع لممثل لوكس ثلا ذو ليتل لسهللا فرط .ضكري لاهم اوأ ليغثلا لوا
 تشتمباو نيبرابكارتالا كنك كوم ظلم مدغيبدسلا اذهوةرجالاردق ق رمد
 ست ايىاسلا نارك نوح ىوتم نَلمإلا اناا سي نور او اكل اداه | أرطظتااذك نيلاها ةموسعنو لادحرظلا (ىنعل ال رظلا (ني)لجال( ىار) ع نيراكداهجا
 تناك اهءاسأو ٍهحارلاببسؤ أنته كنك ن1 (يغلا) 6

 ىنأ نع لسلوهدن م دمحال ورام فيرعثلاتيبلا ا ذهلصأو جب امتاوهشنم ناربنلا تغج
 ابراثلا تغحو هراكلاب نها تضم لا مال ل اوةالصا اهيلع هاري را
 ىطصملا ثق :ريض ىلضتي نأ دعب الا هديل لصوت الىذلا + طبحلائشلابرئادلا فالس ل سأو

 عييدب و ماكلا عماوج نما لهو رجع نيا لاق  ئاول طم ءنمغنلا مسحب

 |فيلاكستلا ىهو هراكل ابةنما تنيزت لافو في رمثلا ث يدها سدا اكسذ

 الئءلوشي ولثعا ماو راناا وقد« اكذا- مفر غتساوهنا مءارو ضكراذا هناملعب وأ

 ذل

 لفطا اوهو كل دوكعسج ةيسر اذا (تاكدوك) جي رثكرسانأ

 نم نابمصلا(ىندملا)ن ايبصلا ىأ مه(نأثيا) نولعي المهنا
 ىواثم مدفلاجارخا نممهلعدوءنىذاا عفنلاو راكتاارعس
 (دزاونجي)ىطعي(دهديم) جار عاش انوخ شيندزارحخ

 ماب ىطعي هسفن بقاوملار

 عم (نارك) لغلا(راب) فرطلااهانعموأ تحت أرب
 توت ضكري لام ا(ىتسعلل) يغلا نم (ناركي زا لمسلا

 ىاتأعو ركع: تنح و ىم لاقاذنهلر اوطسرأ قدا

 ىبطرقنا اشو
 [ملعريساأوهراكملازو اذ عاطخبالا لات الفثملا تلذبتا

 اقع تةثو اهتهرك ناوتاعاطلا ىلع ثاحاو سوغنت ابنا
 نم بفرصأ

 هردس قيضإالواهلصأ لعيفاوهركي عبطلا ناف تادابعلا

 ارزب (منت) «تسرتوكا نير ث سن ١ هنخود « تسرح



 ممل

 ةنخوس)ةلاغنل !تاوومشلاب لولب (تسرت) نصغ (خاش) ران -أ(تشن1 ةيام)
 بدسوسوهلاو ىوولا ولم ىرط ن مغ لرارزب زصأ (ىنعلا) تاعاطااراتقورسم
 ةنراقمةفرحمرانتادابعل او تاعاطلاو نآلك ةددهلا كلسن انو كتاووثرانلا تلوخد
 م تستر موسما ىازج تا تسيتنح نب رقنا دزرد كره و ىو اهيعنو ةثأ ارث وكل
 ةمقللاةةوهشو قوذو ةمقل *ازح ةنهلا كلت ءالم و ةنحمنب رنا دنزلا ىف نكن ملك (ىنمعملا )
 ايندلاىف كلذك ءاثملاو ةئسمالبدس اسئدلا ىف اذ هلاو قوذملانااك نادئزلا هلوخدل بدس

 قرصتردكرهإل ىوتنم ةبرا لاو ةيهافاو با سل ةرخآلا فب نس
 ةلردلاراة رمق ناكن ملك (ىنعما) «تسيتنحتو رازركىازجن6 « تسيتاودنب رك
 دهاب نم لوقي هريس نها صدق هنأك هلت عبس ةئوعو بوح «ازجتلو لا كلَ لوصح بسن لاف
 هللاءادهناطيشلاو سفالا دهاجنمو رومقلاو بسانملاترافو دنع نكس مناطلسمادخ
 ىرتم لامجلا» و وهواويطأو !هذلأو ةنملا .دئعز اة نارغشلاو ةمحرلا لس ىلاعت

 مييف'ابلا (ىديد) « ةرريسص ندر بكر د اهكناد « درق مسو رزب ىديداركرهإل
 بدكلا لعق (ثدك بنك ) رشاس سمن ادنأف ملص ان(هكسناد) ممتن ارم انعم باطللاةادأ

 ةردقل ا ىأ ةضفلاو بلان! ةؤغئم ءارثوأ هنا
 .اهنا فصو هن عب لوي لاضنأف نأ 0

 .ناك اذ_او اراوتواهتتفييكتوكلن أ ىضتغب راغغلاو محرلاو

 بنام:

 (دلي بيس ف) جراد شوك ار بيم ىحردتك ون « راذك دش ءديدوج دلع بنس إلا
 (ىحصك) تنأ(ون):راع(رانك )ةرسابلا نوكتتاا (دشءديدوج) ىرتببسألب
 ال ىرتبيسالب(ىعملا) اظفاحىتعمانذاءلما(راد شوك )بابسالل(اربيس) س ملا ف
 قام و ريانا نا لعن ةراانونرباع ىسهلالا لاعلا رطل كرب منو الرعي نوكي
 تنولا لاذ ىف ةلح المال ؟بابسالانا_تورشلاو مغنلا دير هورشلاو ريسملا قلامنوهو

 لمكس لنان ةطساولا الرتتالو بابسالا مام مدعبتالو بسلا سلالم تنأ ظفحا
 قرخ ب صنم « تسواناج عدابطزان و ريبهكن 1 ىونثم بابسالا ببسمىلا ل متو
 ةيكلاملاوكللا امدارأو صرفلاةدعاتىلءةراشا مسانآ (تسوادآ) « تسوانآ انس
 كلم بابسالا قرخ بصتمرسا:هلاورث أبطلا نع ةجراخ هحورىذلا كلاذو (ئنمملا) ئذال

 قرخو



 بيسمده أش هنال هكىلاعتدثلا في رصنب فرصتي هةرض-ءتاءاركلا ىهبابسالا قرخو
 * كوبا راهدنم بيس ىوثم ماسجالاو رسانعلا ةبترم نمالعاهأ

 الب(ىنملا) اقل لحأل» ابك فقخم ناك ارسكي اك مجتانارهتمدشم مج
 ءابدنالا تازهتمنيع ىرب لولا ةري هبل ا بح اصوهو نيعذأ شا رشي اوءاملا نمري لو ري بعس
 بابسالا نالبابسالا نمال ىلامآههاوهو بيسملا نءىلاعت هللا قلت ىلعةضئ افلا ةيراجلا
 امهمالكن الت ازمملاورصلا نيبو رافلاوهاذ_هو تاماركل اوتازمتملا ىف اهل زخدمال
 نأ يالا: ارن تناوب لاو طلال ةزانيرح ادعس ,اعلل قر اخ

 0 الا

 ةرشومو (غارج) 2 ىأ
 كي رمل. «افببسف ضبا رملاو ب يبطل لثمبعسلا اذه (ىنعلا) حابصملا
 ب |يةغلاوح ابسص الم ببسلا) انهو ىلاعت هللاوهبدسملاو
 انا لعق ىلاعت هتئاوهح ابصملا ىلءروثل | ضرةمو حاب هلا دوجوأ بدسا

 ثول ىونلما هتحرر ىلا عت هللا لشغل بنس هنكلوأ

 اج) ليلاملا (بت) مباتا عامان
 رابع ندرس ماب باش) هيج

 ال عال( هلا“ الؤه نم ىأ اهنيك مرت
 تاعاطلاب كل.ذ أ ىأ حابصملاوشل بدسدوحولال

 ٍىوتثم موال هااعارعو مولع ةحرمدابع فا افاو يتعامل +ةامالكواضيبلا

 بهذا (ور) #متادالا لكمك زارنودر فه نم ناخفةسرجب زاسلكوك قرد
 ٍبارماوهر لكومردتلاو هوك ن :همنزو ىلع كن مةبكسم (لكهك ) تنأ (ن)
 2 5 ليك ارعل
 انانسرفاانآسانت لااا اشيأ أر وري ف مة نو ماعطا ما اواولاب
 [ندرأ ها ىتعم فلالا,نامنانلثدا نكلو تيل اوهو* اهل اب هنامللا نعم واو ريغ نم فلالاب
 فرعاو لعا(ناد)كلغلا مساوهو (نودرك ) تيبلاو فا ةمالريسغالن يطل لكيكبإ



 نيطأيهو أك مم ةرا-ت لجالةسيفن ةمعملأ ايهو بهذ
 سل جالس الاوةقرم ا نم ىنغ كلذ! !فقسوأ ةسيذنلا ةمعطالا نع ذو ىنفو فياظن ها ةسنابرلا ةةقتلاو ىسولالا حورلاوهو كيذلا

 ممانرأ ةدنوح كك ها لف كر تاعاطلاب هترتنأ جات لدوحو تحام ا وثو.بلا راسك
 أ زا لكوك ىلا ةفورصم ف٠ 3

 .) ىمملالا حورلا هدرأو انيلق سامو ت5 (امرا هد يلعتةادأ (نوج) تيبلا اذهن مى انلارطشل ىلا اهانفرمس ءاخ عمم باسل اسيبأ
 اسما ليل ةولخ هري دةن( بش تولخ) هي هو
 ا ىلتماي(ىنعملا لقي لارا ولا موبكأ اراغ
 3 3 | ىه تل لان ور تراس انرسهتلا كل يلعو فأتتا

 تراسا لوفتوأ ةةيغللا ميسر وطو بول اراهيرا مودوجولا ليل ةولحخ انمت
 هللاستة أك انسلاسهذوراهلارهطور يللا ةولخ تبهذآ انسو.غلةةرمم ةيهلالا ةشمتلا
 موللتا عمةمونتاتادارعلاو ةيهلالا فراعللااليل الفت مناك هحوتفانيلعداعأر هحورأ

 واه: اوراك الا ةيعج نم تافام فام ف نراك الف نا نسل اه اولا ةاباندو رابغالا
 رم لددردزج و ارءامدكابنوواح بشي زحل ىوشم هناعو راربالا يحتاج اع

 رمملل (ارمام) ءالتجا نوكسسيال هول لب( 2 "
 بااطىببكر ثفسو (ارهاوح ند) بات الئاريعاطع[ تن( )بالا حو (لددرسب)
 .الا فلأتالو ىفانالا دوجولا ليلبالا ىلحتال ةيهلالا حورلارق ال(ىنعلا) باها
 .ةفاطا لل صدعالو ليللاالا لمجال .ل الو ةئوأ دو بولا واخ كيلعف ىفارلا
 ةرسكسعلملا دنعانأ ىلا عت رنعار يختل اق !_ و هلل« هللا ىلس لوسرلا نا باقلاراكلا ري_ةيوحلابرتلاسو ةبترم كلر صحيالدا كلاذو بلقلاعمجو ريفناقثمو بلقالاناههه
 6 ةدربتو رب رخ نوح مرج ال « درو ري رخء دو ىسع لواط ىوشم ىلجال مميولق
 تدب رىأب اطغلةزم سهل !(ةدرو ري رخ) حورلاوهو ىسيع لرتتلعفءانعم (ىسيع ص
 باسملاج راختنا (ةدرينور) راحلا لت (رخنرج) دبال(مرجال) كل دوجو راسخ
 ترعب الس فنل نت ديغتو ةيناحورلا لوص> بس ىهىتلا:دهاسحلاتكثوأ سوهلاو وهلا ,ثيقب و اضالا ورلا ىديع تك اويحلا ورلاربسأك ئالراسحلا لثم باسملا ج راخ تي ببسلا انهتباللدوبورانح تحرر و حورلاى دبع تك رتثنأ (ىذلا)
 5 خونى!تمينرخ علاط « تاره ولع تساي ماطلع ةيهلالا ةمحرلا باي نع
 || ةقس لنقص نماي سفتلا راج علاط سلو حورلا ىديع بيصتو علا ةفرعملاورلعلا (ىنلا)

 راما



0000 
0 

 ىونثم سفنلاريسأ ةوست ابلوةفرعملاو فعلا هؤاذغو هب ريس حورلا ىسيءنانراجلا

 املا نينأ يسن (ىندلل) مي تدبامرف ىرخرخ فالس ه تيا محرىوتشب رغشلا»
 م هواي ةراثالا سغتلاتابهتشم لوصح ىما نم نين أنا لعن لمد حرتف

 برشلاو ركسنمألا بحت ىتحةب رامحلابر املا لرمأين أب ةيناويماو ةيناسقنلاب لرمأي
 تافصلاو ب رذقلاو بعلا اوربكلا !ذاهن ءداوتيف كلهن نيع ىف

 اذهلو هعطتالف ةيرامهاشل أ ءاعدتساامدل تأبهو هتنحر أ :

 م نكسمرو رسدوخ لة ءرارعبط ٠ نكترخر ووك ى دءربحر 5 ىونثم لوم
 امنارنكتالو ىسيعلا صار نك (ىنءلا) رضاملا ىسهن نكنالكا( [ نكم) سحأ لعذ (نك )
 تر ف نفع ىله عا !نطانالو رسغنلا يناجديفتتالوحورلا بناجيديفت أر املأ

 يي راذ ناب مادناتسان راوت © رازرازدب ركنا لهارعسط 8 ىونشم
 نيدق أو هنمتنأ ذخو هلأ: .عيبطلا رنا( ىندملا شل ارااهائمسع اهلا اريسكت(نه) :نمىكسي

 7 قب و عسبطلا بولغم تاكحسص ناءز مك لوقي هحو ر هلا سد هنأك كسحو را

 اهنالاع ىلع حورلا لسا ميطلل ككرتب هدأ هنّوفامنآلا حورلا تالا تعيب ,ةينامسملا

 «دوسنأر رخزهدس رخهكشاز « دوب سي ىدويم دب رخ اهلاسو ىوتشم رشياذهلو

 (ىنعلا) فاخ(سإ 9 رأمحلا ني( )نال( ةكنازإنوكلا» انممىذلاردسلا ندوب
 أراممحلاومداخر املا نال اهتءدخمتياعفاعوكلا كفتاامداخواراماءاوعأ تنك
 ثيِدملاىدلرظناو لاجرلا تفل. اياوراجلا ده مارا مو دجلا فلخمدانللاو مو دم

 06 تست تلمعو دياب رغب وك « تسل سعت سدارم نهورخاو ىونثم في ردلا
 ةادأوتن 0 لالا جار ريع ةنيشلا 0

 ىوتلم 50 دقن الرقءااو ريخأتلاب

 (ينعلا) يي تسدبدرافلعدوح# نباشركبف « تدل هعنبآتب ديرخ جام مهإلب
 لمعلاامأو' شاع! !لةموهو*ىندلا سيينا لقعلا !نهجا لمرامحلاجاضراسو قأاشيأ
 فيك هلا لمعلا اذهركفلاءاذهلو ميدقتلا.قئالداعملا لمع لوالاتدبلا روك ذلا
 9 اذللا فرطل ماودملا ىلع بهذي وىديل ىف آوفلحا!لسمحأ

 3 ىوسم .



 (؛؛+) 5

 ةديسراج كاذ (يملا) تفرك لزتمتالتاعماممرد ه تفر لدجا ص ىسعرخنا »
 ةمدسقلا فرشو ةنرافملابنك كلذ لكو الزنملهءالقملا ماممفو تلقا جا لم لسم ىدع
 ىلاعجروبآ اذا سفنلاراسح ذك ةنجلا لخدب وتاسنالا لكشي لكتب نا هتناعناكف
 ةتاننمبجعأما ةسهامو ةنئمطماسف:ثراصو حو رلاراونا اهلا ثرسس ىسهلالا جو رلاججارلع
 ٍىسومةرقب و سنوبتوحو ل يبعاسهنلا شكو لاس لجو سو هيلعدتا ىلص لوسرلا ةريضح
 ةلعلاو ىسيع بكصو يب زءلارامجو وكلا باصصأ باكو ناهلس لو سيقلب دهدهو
 « فيعش خودو لمع بلاغ كنازإل كر «ريشو يسيعات ديسرا م لوخدل
 ؛.هشرا ءماو بلاغ ل ةءلا نال(ىدملاليضثوممسج(تفز) ب في عر ددر "تفز راوزا
 ايلاقناكاذادامك لعن كسسنريبكل بك ارلا نمفعضي رام !ىرترهاظا ايف هامل
 ل .! ناك الو شفلاراسح فءضياب وقنأك ناب
 ةراوإإ ىوتثم ديغباك اسوكمم مالا تاكا ذا_.اذكو< صوسملا عنج لا
 ةنمو ةلذساب (ىنعلا) ياهدراث اشك هدرمزب رخنبا ه ان رخ

 تصصوزا مه ا ٠ ىونثم ةيوفةمظع ة حراس فيعضلا اذه
 بافلا ضي سم( لدررمتر) باطغلا ةرم_هلاهثإفترسمانعم (ةنثك ) ي]مماروا دسرأ
 ىجمن (لهم) هل (اروا) ةارلارصت (كيت) خورلاىسيعىأ هنم(وزازاشيأ(مه)
 نم بالا ضد مت رسنا البان سغنلا لهأ ب طاخب عرش مث (ىنعملا) لرتنالءانعمرض اسما
 هيذل سمألام ىف دهتجاواذهل متغتالة فاشل اتاضا.رلاب كل ءرصأ عركسملا يشلاوهو تقولا ىسبع
 كا سل 8 ىلعم بط اضع تغتلا مث ءاود”سم لك نأ 1و د لدي نم عضت الف هنملال لسن ةعجلا ناف
 | رام ىناهحردنا دونك ب ع رزمدىسم ىسبءىاقوح ف ىوسم ميد ثرمو سانلا

 تنآفيك ى!باهشلءايلاو ماهفتسالاءانعمةلامالاوعابهالابنوج (ىفرح) عن
 .فرحىا (ئسعىا)

 أنا
 ةيحلاك ايندلا له أ راكنار حالي 5

 يي دوسحو راكمز ف سونىا وح » دوهي راديدز ىسعىا وجل ىو
 هبشةبسانملاهذسمب وىسعأت ديس ةرلاهبسش دولا رق رنم تنأ فيك ئديعاب (ىها)
 قاريطلا لاقنيلماكلا* ايلوالاو نيعنا أو نيلسرم لاو ءايبنالا نم كلما : نمريصأك صلب كيلعت دولا راكملا نم تول فسولب تنأ فيكو هلنقاو دصت فيكو دولاب ركسشللا
 سائلا دشأ) لاق ناو يلع هللا ىل» نع ناملا نبةفي ذحاسخ أ ةمملان نصري كلا لا



 دعت ضرأ 9

 ماذملاءاد ه«ناكو اهفىل ةجاح الث
 انالومةر ضخ تأف هني ربى عمو ةفشأو هرب هفوثود أ امل ماكلا ىلولا اذهلاحخأاب رظنان

 تنأ (وث) عر مهى آت جددمىزو روب نوح هرغمو:نيافزاز درو با ونوم لوي

 تولاضلام-هورمغلا موقلا“الؤه (رتموةنبا) لجال(يزا)اراعراليل( زوروبش)

 بيكر فصو(ىاشخيددم) رمعال ةفورصمباطعغلل هيفءايل (اكزورو بش) ثم (نو>)
 بهاو راهلاو للا لس نا اضلا موقلا*الؤه ل جالار اهنو اليل تنأ (ىنعملا) ددملا بهاو ىأ
 « رم نابي ارعصرا وح 9 ىوتنم نكلو ةيدبالا ءايحلات مسول نسم ىأ اد دمرعلا ىف

 ىلا نيب وسنملانم حاورالابيبملاب و( ىناعملا) كر د ازراه هح
 مث ءارغصلا نمدلوتتةفر عب ”ىأ لاتو موغتسا مث ئافلخو هلوسرو هتبةةرامملانيعدعءارغصلا

 لوبقم دعاعادس مسهقلمل نمل لسع كإ نكس أر لا عمو ءارغ هلا نءدفوتب ل اعف باجأ

 دنك هك نك تامهوتإط ىونثم ر كيلو دهذلا مذا يه ونا لخغاسن تايولط مهتدعم

 منك دك) رصحلا ءادا[ نا.ه) تنأ(و] جقز زىدزدر هب>و قافنامه قرت ديشروخ

 ةيردصللءايلاو صللاوهو (ىدزد) نعت مَع] قرشا! سمت (قرشديشروخ) هلعفتام
 سعشلا تاعفام ايندهلا له امميلكفا تقول بيانيا (ىنعملا )اب .رئاوركلا 5 (

 لعشن ىوولا با صصاو اضدملا لها ن دقو مهعف انمي بيسو دوجوملار وناس
 | ارهصنباعفدو نيدو ايندرذ رسام ل سءونإظ ىرتنم* ا رئاوركلاو:ةرسسلاوةللاو قاغثلا
 نيبكناو لاناوهو كرس نم بكم (نيبكستكرس) لدطنا مسا[ كرس) ينيك شكرسدوب
 داسغلال خ ندفو داشرالا لع تنأو (ىنمملا)لعلاب طلخاذاءارمصال عادل علاوعوا

 ةووشلاو سفنلا هبش الداشرا نيبكنكحسصر د نوكيءار غلا ءذسه فدو نيذاو امال ىف
 لخب ماا ذان لها ابد ثرم اولا اينالا لها قل وسو ”ىوارغساهسبحاسوءارغصلاب

 موقام ميدو فا كرس وثم ميظع عشن لصح منهلع دو لداشرالع وم مهتالخا

 0 اندر (ميدوزفا كرم) ي ربكماوارعزب ارغيرسعوت « جز
 مركسال(| ضرك )هدزيكأ مالا :ذلم(ارش)تنأ (وت) <انيلشاىأرمحزلا

 تنأو للا اندزورمحزلا ةلعن اميلش اموق نحت (ىنعلا) هعنمالىأدكسالءاثعم(ريكماو)

 قالخالار عدزشنأو قالخالاهوسلخاندز خخ لوفب هنآك عنمتال ل مركلو هدزشلسع
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 ( ضاماو ةصحانملا ضرعم ىف هدارياي داشرالا ففطلتاثم كل مرك نمالو لد اشرا أ ةئسملا

 نآتحامزادب زسني ال ىوثملوفب اذهلو مهعي رغتدارملاو هادارااممهل دارأ ٌثيح ممثلا
 بئاق ةمدرغمضاملعفإديزسإل ذهن ا) جام دارتاح ماحركير «امزدنأ
 يملا( مثجردنا) لمرلا(لبر)انما[ ند -.؟زاذك (تانج) اسمزا) قالءانعم
 ةنابطاوتن , اذنك لش انمقأب نا انمىالاذسه (ىسلا) دزيئيشىأ (ديازخا هحإل

 ءانالكو ىدلبانلا لقاك تصترئانت انت بخو انقالخ هوس

 اولاقو باصصالا تب رطضات هتيعابرترسكساو دحأ ةو زغ فج رجالا سو هيلع هللا ىل
 ىوتثم. لوغيو رغب اذ سملو نول ال مهنا ييؤتدها مسهللا لاق هللا لوسيل, مسيل عدا
 ءالؤهران نم( ىنعملا) « باطخ دب رق دع لونا ٠8 بابك لد تنام اظ نيا شن آن
 اذهو برشا ”ىدم كنالىوةدهاك نما طفلا ناكو قرتحاو بلغلا ىوتساكل نيالا

 قروزف ىأرف ةلج ملا فرط ىلء يمناك هنا ركل فوزعم نءىو و « «ايلوالا داع
 مهطعان اتوشواةوذ اين هلا ىف مهبل أك مهلا لامك علم عدأهلاول انف نومتغي ونونغي اسان

 وترد ىدوع نأك لف ىوشم نجا لهأ نءاو رم عن اوبر تبلل 0
 اذادوعلان دهمتنأ كنال (ىتسعالا] يدتنكرناحيرو رطءزاتاهج نبأ « زكي شن
 اينالالهأ اذكسس كناعتر و كرطعةخارفيطل نمدوكسلا اذه ًالتماراثلا فل وعشو
 "شن ارك ىدوعنهنونإل ىو2م ةبكملا ل ئاوذوآب ر طعلا ل حاو رنم نود
 تسل تنأ (ىنملا)ب اطنلل مدت امذو انهءايلا (ىدوع) جدوش مغربساك ىو رثآ هنون ءدوس
 كاذو مغلا ةريسسأ ىحىتلا | لاذ ثا تنأو ىعمب وصفت راثلا نمىذلا دوعلا لاذ
 قرتحي (دزوس) © رول لاري درب لح ىداب و رودز وسيرا دوعتاكدز و دوعإل ىونشم نأ
 ةمهلاىازلابوأ باهذلاوهوتدرينم(درب) ءاوهلا (داب) يعن ( رود)دوعلا ل سأ (دوع ناك (
 قارتحالا نهدبعيدوعلا لصا نكل قرتحترانلا نمدوعلا(يسعما) برضي اهانعمةرعلا
 هاكروتلا لساىع لح برضي فيكوأروبلا لأ ىك ع لمحيو بهذي فيك ءاوهلاا ذك
 ناصقنلا ل بقي مغلار انبىقو قرتحا اذا ةبيطل اةُحارلاب دوعلاكود ىذلا لوب هحو رهقلاسدق



 وهو هتيم ف ىسالار ونلاو نار ئغطتالقثالكخا ساشنا اذك صقتبالءسعبتمامأو
 ار مخ مهل لصي الع نمو كولا ءاوهلا نموهشلا ىفطس اك اذكورترشتت اللماكلا دبشرملا
 صاخابو (ىنعلل) حافو زاروكنوتىاذج ىا ءاغص ارا اعنا ونزئاإلى وثم نؤفطنالو
 مئاور مسهلا دعست نأبءافر .سملهالو دابعلاراؤأب قنتنأعافص كالثالل كئمهللادابع
 ىونثم «تلعوءانولا نمىلذلا يسحأ كؤافجمتلا لال تاقدارس بر غمابو ةيبطلاهلا ع١
 | نوردصاذا هنال(ىئسعملا) يدويرتهيتالهاب ىثوزا م دو ر رك ينافح لفاعزاهكنازإل
 ىو:ثم لوقف افي رش اني دح دروبا ذهلو مقن او الهملاءافو نم نسح !*أ الا .ءالغعلا

 ثيدطلا موهفمو(ىنعملا) دو زهاجزا# ىرهمرارتجب « درخزا ثوا دعريمغبي تغك ال
 لا. هللا ةبحمنمنسحأ نوكت لقاعلا نمةوا دعلا سو هيلع هللا صلوسرلا لاقي نمدلا
 ةمكحلالاداعلاداعاذا لقاعلا نال رها1 اقف دس نمرمخ لقاعلا ةوا دع غب رشلا ثب دحلاو
 ىلءر رشلا دصقياللتاعوه ثيح نم لئتامل نال عفنلادرمجلالا نوكسعت الة مكنملاو
 اذه ناكو لو اهنعةضاررلاو اين هلا لرتن مهلا دير ماوةاك اذا داشرالا لهأ خيا ملا ضو سلتا
 ةفادسامأو ةيدبالا ةداهل ا ىلا هجوم .نكلوا سرهاظلا بسح فياكتلا

 نحلابلاو رهاظلا فار لعذنلا لاذ ناكءاهشنهقيدصل دسقاذ | لها هناثيح نمزهاجلا |

 اذه يدومتفررشناهدردرامك ارت ريما'ندضر» لاغفةاكح دروا اذهحرشو
 « راوسدباىبسارب ققاعإل ىو ةعسخإو بهذىذلا مئاتلرب ما ماليانام أ

 مانمف تبهذةيح ىأر ف سرف ىلع ابك ارأ القا (ىنعملا) هي رام تفريج ة تن ناهذرد

 اين تصرف ازرار 6« «تفانش ىو ديدبار اراوسنأ لي ىوتثم
 مماتلا لاذ ىأربكك ارلا كلاذ (ىنمملا) اهلفم تح (دئابر) لممتسا
 !هكنوح 9 ىوتشم فوج قف تبعذو صرخ دحيإ نكلا هئعاهدوطنو ةيمعا
 | ردصملاندوبنم فخم (هب) ريثكلا (ناوارف) يد زهتفخر ىرف ىسوددنح « ددمدب
 ىوتثمايوقأبوبد مك مئاثلا برشةريثكةنواعموددم الغم نم راسا (ىنعلا] راس انعم
 بهذ انعم ندرب نم (درب) هي تخردالب يزين اري قوز «ثحم سودرأ مخراروا دربال
 بهذ ىوق سويد ءىادرب لعامة دسشب برضلاوهر (مخز) مئانلا ل ذأ (اروا) ظقياوىا
 براه (نازي رك )بك ارلا الاذنم(وز) محلا ىوقلا سوبالا (تطمسويد) برشا
 ةدثن دو ب رض بهذ ىوقس (ىنملا) ةرجث(ثتخردثب) تحت ( ريزب) ىتح (ان)
 هنوكة لام بهذ بك ارلا لاذ ادعمئاتلا الاذمكحلا ىوفلا سوباللا 2

 يهةطعرادر بكار وخنزأ ثذكو هتعردب ود هدبسو باسإل قوم ةرصما
 نبك را: لاذ تفك نأ -(هتنرإ راس دينك (ىس)ةض(مديسو)



 دف

 تق تاكو (ىسعملا]عمجولايقاعت (هتفعوآدردب) ادن ادا( ىا) لك اذهنم( روخ نب زا
 ضرملاو عجول هىلعت نما, براهلل بك. ارلا ةلاذلاق طقاسودسافريثك ح اننةريجشلا

 و. ةآدوررخر دارو مقا دنح بيس لف ىونشم ةدئاق هللا اشناذل رسعطتالا اذا

 (ةروخرد) راما اذا رورم)ارثكارادغم(تادنح) 6 اق تتدرب ضتاعدزك
 ) مثو(دانفك)ج راغ(كوريب)فلخ ( ذإ) هفنم (شناهدزك) ءاطعأ(دادإ لك الاف
 طقاسلا افلا مارك ارادةءبراهلا كلاذل ىطءاو مما بكارلا الاذر(ىعملارطةسو
 اداصق ٠ ارجرخ ارمأ ىلا در كن يزف ىوشم اطفاسج راشلل هه نمإ -رناثيحيدساماا
 (رخآ) ريما (يماىادسص) الئاانوس برش (دزهكنا) ارث نمم درت هح ىدز نم

 ثاعف (ىد ) ىدصت (سسدصت) ئشكال (ارج) ديك انلاو ررغتلاديفنةبسرافلاب
 (ىتسهللا) ءافس ىتمرتل ت انوتتضست ولي وكانا (ارتنم)تلعفام (مدركمح)
 رتل ثذاوأ كب تلعفامىذالا ىنتدصقئينئال هلأ نمريمهلل الئأةلسجرلا لاذ أس
 (ىنملا) ب زيرو قرا ريتسس حاجا مازال ل ىوتثم ءافج
 ثعاس موش ومى د قرا ة داو :رمو اذي برشا ةوادم ىدور عم لسالا ىف كا ناكنا
 دوب تع اسموشدري دقت (تعاس موش جك ديدطون ار [تنخ ىأ هكا
 (اروا ثلنخ ىاإ ين يصراره الن لا (ديدنب .وتر[برسنأب| م دش ك )ةسوضمةعاس تناك أ
 اهيل (هدوتكود) رسفلاو عسفتل ل حلا انيهلئم ىف ىا ظفلناةىقلا لاناةداملام5
 ريلىذلا كلاذاةداعهلا٠آ سنو موش مف كل ن رهط ىتلاةعاسلا (ينعملا). كسهجو

 ةادا(ي) يتسن دراديزاجتآ دطم « "مكر شيب ف ةثك ىتياتج إل ىوشم لوجو
 ارك( ةرادن) ىبيرانعبج(تادحطم) اسنلا (مك"):دازلا( شيب بنالا(هلك )يؤنلا
 لها مي اس الر بنسالو نامت الوةداب زالو بن ذالو ةبانجالب (ىنعملا) مظلا اذه(ماسنيا)
 أرخ [ ادخ ىا ه« نضسا ماهدزانوخ دهج ىو ىونشم ملظلااذ_هنو زر الداحلالا
 (ىنلا) مالكأا م( نطسا) ىف نم (ما هدزنا)مدلا (توخ)طن (دهجحي) ب نكوت سلافاكم
 وثم هاثفاكمنك تناذ تلا براي مالكلاعم ىف نءمدلا طم ىلةقارتحا شن

 نامز لك (نامز ره) مب ىدبارعص نيرد*أ دريك سوا « روني ر »وأ تهل ى نأ
 نير دعك) برضو( زى) هلع «اع لاو نشل اوهد(نرغن) فلا لاذ( دا) لاق( تفكب)
 لانااكو(ىسعملا)ضكراردعاوهو نديود نم ما لعف ( ىدب) ءالغأاءانغ ىف كالئأت (ارصخ
 .|١٠اله ف ضكراو دعا 4لاقو بكا رلا هيرشانءاواتش بك ارلاا ذهل افلا اذ
 برشة شيم (ىنملا) يد[ ور ردرابودب ردح « دابومصهراوس سويدمخز إلا
 ىو اذهرج الو ههجو لع عمي ضكرب حب رلا لامس راةلا بك اراد ث نمو سونالا



 ةرثك نماثلتعراص(ىنعملا) هي دش مخزنارازه د م شيورواب ه دبّسسوألا:باوخو ىلشع
 أراصطو لاو ضكر لا نم ههحوو هلحرو نابعتو مه ديوانامنو دسافلاحاغتتا لك ١
 ييداتف ىوريتدشفأر سراب ي داشكى وديشكى هينابشان فى وثم ةحارج ف أ ةئاسج

 (ةاثكو) بك الا لاذ بصموأ فاكلا عب د يشك )بلا تفو(هكنابشإ تح ()
 ا يسم 08 0 :ثكرأ ىعي هقو يحس! !ىتح بك ارلاو (ىنسعملا) ههتفىأ فاكلا مشب
 ًاهدروخدماربو زل ىرتنم *ق'ارغسلا نم «لعوتو تح قوق ىلاو تحنىلا سوبدلا
 (دمآر) هنمخأوازءريدةت ( وذ) م وزاتسح نوريبهدو رختأاب رام « وكنوتشز
 كلاذهم(هدروخنآا)ةسيحلا ( رام) ةحلمر (وكنوتشز) ةمعملا(اهدروغ) ا

 قأو(ىعلا) طنلاودواههتمن سج نمقس رعلا ملا تشب (تسجإاجراخ(نو ريب) ماعطلا
 هفج راختطنماعطلا كاذعمةبحلاو .ءاةدلك املك ىأ ةهبفرتصلمةمعطا قوغل هنم

 ار رادركوكن نادرو هدعم ه ار رام تانو ردوخزا ديدبنوح ا ىوشم
 20ه هتيذأ نأبهل بك ارلا عفن لعو هتمةج راما يملا 33ةيحلا علابىأر
 هلاع دو ديل عفام ىلع هركشو همرتحاو همظ عى ليج لعملا لعافلا اذا: دصسلا,ىا ةمظع
 ءانعم(مهن) « تفر ىوزااهدردنا ديديدو> « تفزتشزمابسرامتا مهمإط ىواثم
 داوسو ميتوقماضغ ةببه ىأر امل( تكتل :لكعتلل (نوج) ريكو مهغهاثعم (تفزإةبيهلا
 ةهظع ةممنم هل سراغل !ةوا دعو نضع دار هم ضرملا لاذ بهذهثم ةحرامل ةبحلا كلا

 (قعب) مىماىر دكيادخأ © ير ربحوتدوخ تنك لف ىوشم
 كفن ثنا سراغال لاقو هادل ىبسيترف سو (يىملار باطشلل معن قواته ءايلا
 اذكهةمعنلاّىوتنادوجولا بجاو تناوأ باذعلااذهن مىتت هلخ ةمحرلا ليث ارمجتنا
 هلحامو ةلةةلالاموس مهداشر ا,ىأر اذا ءايلوالاوءايدنالانمدسشرملاعمكلاسلا لاح
 حرفو حارتسا قالمل الالاع ىلا لسو وديمتلا لاء نم صلخو ةفاشلا هنحو «لفةوابت نم
 ةمحرلا كلمتنا لاف ىطعمو محاردوجولابج اوكا ةجرلا كلك ت نا لوي نادارأو
 ٍتامغااذا مكتملا ف المالا هستعوخعمأط اذن هو نكيرل نا ءاع عمدوجولابجاو تناو
 ىتعاس لرابمىاإط ىونشم ثيدحلا أطلنا ىتتأ نم عفر ثم دح ىف ىوانملاهررفاكعفتريال

 !ةروكذللا دست قاشملاو ياكل نم لاحلا وسو نهللاو تستلاو بسلا نمرادسفللا



 قلقا
 لئم انه انعم (لام) م نارخ دتامونزانازير نم «ناردام لانمنايوحا مون ل ىوشم
 كنمرافانأو مولى رم تاهمتالا ل شم ىلبلاط تن (ىن#ملا] لئم اضيأأ انه ءانعم (دننام)

 مهنأكر ثدملا روف اع ةوق ىف ىربكلا ندا مجخ لاق اح اص نمةر اهل اريام لمم
 | ىونث» ةنامألال_> نع موعبطرشنتل رن: ملاو مهله ر محلا مههش ةرافنت مرح

 ١ (هيركرخ) 4 ةردرتركينبر:لثعاس * قيل دوادختاةيرك راو
 هبحاص(شحاس)دني راج نش أ ةير دصقل ابلا(ىرتز ا هبحاصنم (دنرادخزا) برأع

 تذل هدارأو رهوج برعم( ىرهوك ) يسح نم( وكيت ئتارتالا ىدز ل (4دد)
 اواعو هنأ ذ نم هب اسود دش ودب دهم ىأ هبح اس نم براسه هتب راج ئمراملار(ىعملا]
 ىونثم لومي اذهلو همكو هغطلو هيحاس ةمهّولعب ههلسالا « رهناك امو رامحلارثادثمها

 طلسم ىنثذادأ )0 © شددايد رده رثك رك انكمأ هه شديوخ حنان زودؤسىإ ا هنو
 |رامحا ىأ هبلطي(شدي وح ) ررضلاو(نا زو)ةدئافلا لحال (دوس يف زا) شدي

 نإ هزدولم طلسنرامحلا لاعجارريمشئيشلاو بنذ(شكرك )2-(5) ككل (كيل)
 :دئاقلالجالرامملاراملابحتاسبلطيال (ىنما ا) عابلاوأ (شدداي) هقرم الدود
 هللا لاق كلذ لعب ال ةريسا رام نكسلو ةسيرغفلل عاببلاوأ بئالا فز ال تح كسل ررعشلاو
 ااذهوديرشلا ف (مكسفنأ نملوسر) هللا نحب[ مك ةاييدمل) ةموتلا ةروسرخ 1 ىف ىلع
 ىلاعت هللا نم مكعا قنا هيلع ثيىأ ( ملاكا قالارع) هنهاورنلثل ماوعلل نيكست

 نينا نيدلا مهتم رت (ميحرعف رنين مولا اي] لاحتلال مك دارا ىف (مكيلع

 أ

 ىعملاوءادتةادأ (ىا) جرب مريماومانهثودو اد
 /تاطلساي(ىدعملا]ىفذخاؤت الىا ىلع كلسمتالدعب (ريكماو) ىدانمريم ارم [ثنهتو وا دمج

 تاطلسا و
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 ىنذ ازتال هج كل اهااقلب حابقلا تاملكتلاهذهكللنأولاثًاريمأو يطالسلا ن اطلساب و
 اثالع (ىقناد) يىعسلا 6 ٠ ىتسلا ادرك ١ لاحب زخسعما» ىولشم
 نم تلعول (ىيسمملا) ردقألىأى ظنل يذخم ىغسناوتئ ةطسن ىفوردغأ ءانعم (ىعتسفان)
 ىأرنامداعسلا ةوشردارأ (هيبتإ ردقأ/ىأ ام كللوفأ تأر دنأ ىسةسعئاذه كلاح
 | لهأو فّوصتلالهأ عم سلصلف هللاعم سلص نأ دارأ نءودو في رمشلا ثيدسعإل كا سهحو

 جزرلتاو ةقال هالي هللا عم نوكلافّؤصتلا مهلوغب

 ياست دوو ىوتشم لوغي اذسهلو بوغرم ءفراذنتعالاو
 (ىقتك) كلحدمو لاس (تيانثإ ريشكتا (س) ملامزفكىضرتلبارصرلا
 (ينملاز ديما لاسم !بح اص ىأ(لاصخ شوخ ىا) ىذاسملا ةباكسمل هيفءابلا تاللإ اونأ
 | تاقلارا دةمةيخلا ةصق نم ىتب رششأو لالا نما ضر تلقول ةديمحلا لاسحلا تحاصأب

 ة قوش ى هدرز شماخليل ط ىم لوفعمربف ثبع مالك ثل يمل صحت /واريثك ام دمنا
 ا يل ا لا
 (هناثماخ) تدعرأر تدب زأو تريغت (يقْش اب) تدركن م لوعفملا مسا ةغيص ىلع ضام

 نكل (ىنعملا)تب رض زعلا فاكبمل اكذب فول ح) ىمأر ىفع (مرسرب) ينك ادلاك
 ىتدرط بيسالم ىا ىنك الاكس وبالاىحأرىكض تب رشو تّوسو ابدغ توكسلا عم تلم
 | سرغمك اررسنياهسصاخ هب جسرا هرئاكمرسد 9 ىوتم ىتسرأو
 لقملاراطر هلباىمأرر اص(ىنملا) هلآ( ويلك )ىمآرزاس (مرسدسم) ياسا
 ةظفيل اوهترخآل ظعبنملا مانلا لقعلاو صفانلصالا ىف هبل نان سأرلا اذنه صوصخم !ىلم هنما
 اوهقن اونام اذاقم ابين سانا سو ءبلعهقلا ىف «لوسرلا لاقاذهلو لول لاتابرد نمةجرد

 لخاغلاوهبالا سفاناماو مانالا بر وع ىلف ماس الو ناماش ىانيعلاقف ءةظةب صربخأو
 زازفك هخأ م ل بوخرىر ربوخىانكرفءإل ىوتم لافالناغناكةوكذو
 اجأْفدكر ثا نوئملا نم هتلفام لكو علم ءراكو علم دهحو نما فها (ىنعلا) يب را ذكرا
 يي يس مث سمو اثقل لو ىونثم لثاعلاربمالا
 لاذ تكلهرءا.تراسو كرا مغتساذلا لصرلاملاكلنإ كات انوا لاق (ىنمملا)

 (ينعلا) م رامدىدرواس تتامزاسرت « رام قاصرا ىعفت مازن ف ىوششم نامزلا
 هللاىفردينملا نان 'لالهلاوهورأم دل, حو رنمفوملا قال ةءللا فاصوأ نمثل تلفول
 هناثبجاو هللا نسف وهلا سافنال رام ىلعةم وهل عقونوه لأق فوملا نعل مسا ةنه
 اذهلوابهرو ابغا وم دول اففءءارنأج دمر تا قوفاخو ةلومبات مأ ىلاعت



 (عد)

 . تسارع وك رت هومرفقطصم إل ىونثم لاف افب راش دح هحورّشاسدقدروأ
 اما كل تلقواو سويلم هللا < يطا لاف( ىنعملا) يب ساعت نامرددكن هثد تأ حر 72

 هر دوريف « دردربمهنالدر ىاهرهزإل ىم مكحو رؤوه ىذفاودعلا لاذ حرش
 فيكتسح: بورحلا قمادةلاروسملاةرا م اضيأ تقزمل (ىنعلا) كي هروخ ى راك مه ىف
 ىو ةب وينادلا همزلولةب وتو راكلا مغلك أى عالوزي رطلا باه ذى ءردغن ال نافتابحلاب
 (بان) ىئنلاةادأ (ىف) يرامترهزور تؤ ةاررسو « زابنرددام بانارشل ف
 ةردسقمسبلقى قس لو (يتعملا ةالسا او(زاغو) وصل !(هزو رإةردقلاو ةفا !انهاهانعم
 ثي ككاو ةال_سلاو موصا !ىلءةفهدوجو ىف دلو عرضتلاو اعدل ىلع قوشالو ةثاطالو
 مادوايأ (مءأامنولعتولر هستو مك اسللو ريبكل ىف ىناريطلل«ادردملا بأ نع ىو رم
 الوأ نون :نورسالىلاهةهنلاىلا) ةثاغتسالاب مكسحتاوسأ نوعفرت (نوراجتت ا دعملا ىلا تجر راليلق عك ضل اربثك متيكبل) هرم فالخج ل ماو نم هلع نال ىلع مادام كسل *
 أءروسعه ىف دوشالب ل شي ىثوءومحه» ىوشم نوكننال ثمزاقرت سونا (نومتت
 ةره ماذق(هرك شنب ةرافىأ ةدحولل ايلا (ىقرم) ليم (رمجه) يي دوشاجزا الك شيم
 (لرك شيب ) لمحللاو فو رسملا هلللاغب ةسبر علا كيتا لسا (هرب) ومئتالىأ (ال)
 يئالاّؤسمةره مان ةرافلثم نركسسمب(ىماأ) كوكب( ]لكم سم (اجرنا) بنل ماد
 ناكولةرامتالا سفنلا بحاصكلذك هناكمنم رقت بندا دهدو رخل تم توكياو
 ةسدن لقب الوفي الوأ روب ءا ىردبالون وأ ينادهلا قار أ سفن ليح نماريبخ
 يرو رب ن منا: تفكسحا ع5 سن « شو ردم بح هنو ردا إل وم لمضتالو
 لوغيال(تات تفك ان)نوك ]دع ( مخك س) قبب (ملام)قنلا ةادأ (هن)الاذ ف (مرشلا)
 ثسدو متزن اب رركب ويوسخ» ا ىوتشم جئاسنلاب «طصأر سفنلا ةليح كنب هلاسرم شبا تارك ادم لوةبح ا قيال( لا ايم( شرو ري رسلا مكمل
 قا دعلا نعل لوفأ الت ةيملالا ةمكحلا ثضتتا (ىنعملا) مز وهارددوادنوح
 ىلع ئديبرشأو انماص توكسلاو تعصلاب رومشملا لاب رئاركب ىف لثمنوك 1 ليك قو+ ىف
 ىلع كلو ابعسماوعلا ىلع هنييلت ناك و لوانيل هه و مالسل | -يلهدوا دادي لس ديدحلا
 هدو لام نم تسدرا لاا 9 ىو لاب ةرامثالا سفنلا انك ليس مئافلخو ءاسنالا|

 حاشا مساره ىذللا ىلإ ىفا ذكسصو ةدجولا هيفءابلا (ناع) دوش لابارمدثكرب َ

 نوكي هلأ نذاب حان فونبماريطلاو الأسدي ن.لاسحننوكي
 ذارلاو ةنئمطملاباهليدمتو دش رملا ىلع ةرامتالا سغالاةلازا ةلو هس ن ءرابت

 لاب ةراقالا سفنلا بواسغمملنالحب رمصلا ملسنل او ميعهلا دافتعالاب مسولا .كقلاب



 ان ,مهدبع دبع ثنأف مهلةيول غم سفنلاو ميلا
 دون مسه دبأ قوف هلل ادييوح 8 ىونثم لوغب و*ايلوالاناطاس ل دشرءاذهلو
 هللاتاوضر باتل اى مييدي قوفوللا ديتناك امل (ىنعملا) مي دح |دومرف دوج تس دارام

 ءامسلاىلمترأىدب(ىنسعلا)ثرأ (د دوم
 ردقت*ايلوالاناةراشاهسبفو (رمغلا باو ةسغابلا تب رغفا) أرفاومة رقما ةراهم
 نع نوزمجل فيكسفرم: ىلع سرا نط برؤتاذانهقا ةردغ هوت ايننالا ةردعب

 ةىروملادراولا لهل باغلارذ قاغشنا هتالتظوعما كل !ةءايقؤن دوهو ءابلوالا !نهزشم

 رعمهتف ناو ىو. لوكا جرت نك شكو دبا:
 فعمل جال ةئملا هذه (ىنما) يتساورؤ ثردتع رتناةيعضابوتساه لدم فدش
 ثولمحتيالم_مالاغثالنوكي ىتملةعلا انها ءاياوالاوءايننالاةردثح ريثالاو لوقعلا

 ب اوصلابٍعأ هاو دش خخ « باوحز رس ىرارنوج ىفاذيدوخإل ىونث اذه ح رش
 |رارسالا«ذهرلعت كثطاب ىءجانغناب ظشتو ةلفغلا عون مل ءأر تنأ مهتامل

 قارب -«بيكسماراارسالا نمترول ىتلارارس الا هذهو اهدها

 ٍ "رمل ىونشم باوسلاملسعأ هئلار تقو تقخةعب مدل

 .قئهوىتلا ةبحلا نم نانلعأولو (ىعلل) يىدشدك ىف
 ىم كالذكلغو بالو فل اد_ةنلا ىلع ةردق نللووي رطل ىلءالودساةااحاغتلا لك أ

 لقتممس (ىندلا) يمدئاوش بارز رجس ه مائارورسو شل مدوتشخإل
 ةغشلا تحت نم تأ و كمر هطامب ديفتأ ل ىأ رامحلا تفسولوقعمربغوهو اش امال
 ديأداذ_هرعالط اك يلع هس نأ ىلاهتهقلا ىلا تع "ضن ىأ يفناب مب وزستالورسب بر



 © قرودتما منك و الر ه ىروتساا مقتل بيسزاإ9 ىوتم مسرءلمهئلا ل
 ىلع ثكر ثرعف ىلع ىف ةردقالو ةمابقل !لاوح أو ديو معلا بيس نع لوملا ن ذا ىل سبل (ىنعملا)
 دك نايزر عل ىونثم لعفلا ىأن درك ى عمانه٠ انعم الا سفك نوكيفةلاملا هذه
 ىيوت دا ىلق نم لوقأ تنك نامز لك (ىنعلا) جيدولعلال مما ىوتدعا هتورددردزا

 ىم مالكلا اذه هنموه-(لف نوليعتالم عاف ىيوق دها مهلا في رشلاثيدحلاو نوليعت المخا“

 لذ (نملا) (يترلاتا مق تتاسكأل» جرو تسر ةركسا د
 ىم ةلب زخول ابها ىف:داعل انما ةداعسانالئا تأ دعس لعف ةيحسا ة ذأ

 ف يثاب (ىعلا) «فيعشنادراد تركش توف ه فب رثئااهازج قارادعزاا
 «اونت آو مرادب ءاسو بلت ول اىونثم ةلرك-ثىلهردشبال فيعشلا اذهاريخ هللا ارح

 تم اٌلاةو(اوعتااو) كس ال(مرادن) كشملاوه (هناج) قارجيما ارتهوك قدرك
 رجا ين ينم هللاذلب زاح ىأ قحلاكل لومي ةمعالا هذ ا هركش ىدتغما (ىنملا]ةردقلاو
 ناس نيزنالفاءئنهندو ىوشم كل دا اوءانثا ىلةردقلاو مغلاوةمدا :كمأال
 توك )بولس الار ةداعلا(ناس) اذهىم (نينر عد ,1ثاتارعز ه٠ دوب

 ةداع لا حورلارورسنوكي مهء-و مهرهزو بول الاله 9

 (ىملا) ملاثسر ع زاونش تبوح نبا ٠ الو جيو دوف ئتسو داو ىم مخ
 كل نوكت نأ لحاله اشتةم مصنتو ةباكملا هالته ممساالالأ_ ذو ةنح وكت هبالا ةقادس

 اذه يك سرخ ىأنو وول رب هلبا دم نأ ندركسح د ايغعاوج هيتت
 ىردارسرخ ين اهدزا إف ىوتشم بدلا" انور قلى هلا

 ةيح (ىعلا) ةدحواهيف'ايلا (يناعا) كي دبسريشداب رفوثفرىد مريش « دك
 هصلخو هدادمال به ذو بالا تو س عممدسالالرو دج لحجر هكلهتت بال تبع ةعظع رم ك»
 |رددنناد صرمشل ىونشم هبئتوم_هساا قا هوسالك م هنيذلا لاجرلا فدع رشا دينما
 ماعلا فءايلوالا مهو لاجرلا دو أ (ينعلا) ب دسر نامولظ «ناغنأ نامزتا ٠ دل

 نايزولاءلاّدملوةبهحو رهتلا سد هناكييمولظللا نأ مخاذآل لصب ىذلا نامزرلا الا ةىددم
 : ونش ابر هز ناموا ظم لنا ىوتثم هقالاجرنيطانسشلا نرلظمن نأ
 (نوك) نيتالا نوعمسا ناكملك نء(اجرهز)ن وص (كناب) مب لود ىيىحتمحرأ
 5 نيمولظملا نينأ وص «ةماوعمسل م لكن م (ىعلا) نوضكري(دنودى) لثم
 ىاتوسنآ لب ىونم دعبلا مهعنمالنيثيغتسم ا ةناجال لسا ةجرضحسصرتاك فرطلا
 ةادأ ف لالاوءاهااودومعلا (ىاهنوتس) تاع ىاهغرمتانتبطت « ناوحىامالخا
 (يضلا) ىنخلا دوةلارسكب (تان) ماعلا هاصغن (ناهجىاهاخ) ةفايئاللءايلار عمملا



 | هقادبع ني وس ل ةيغذخاضارمالا ابمأم .هوبلاملا تاس قنز لل ةدسعأ ءايلوال ءالؤهو

 | مهلناورللا بلر هللا رس ةوينتلثاو ذوبنل 'تاطبلروظولا سسةسزوب رلاثاىرتستلا
 | لصتسم ىف نس هحللا ىبسأ ةرصبلا, تنكر فعح نب نمحرلا دبع لاق ماك الات اطير هملول يس

 | خال س دعب دوصحلا ىف ماكتب نأكو ريتا روهم ديعسايأ ديوب زفم اما نو عراوبع

 ىسح ةليل تقف اص أ ىنتطب تح مانأو ليلا قو. ألا ةد نموا ام تجر فن عصا
 فيك ىردأ الاثأو توقتاث ىاورعتي اواو راس قي رطلا 0

 ً ٍتييأفزركا ىوقو تبيع تح ترس عن "كتم نعوىنالج انهىلاىملاتلغفوي رطلا

 ةمغل فيفرلا كلذ : نملك ؟تنكف ىغموافيفر ىلوأ غ ما ةثالث دع: كينأي بك رئانانه
 ابازيشل ةرعي تضفو الق بكر لا ابنا ىلا مايأ نأ الث ىد ذم فيخرلا ماقأف عب ثأف
 لاقو مالسلا ىف عّررغرفالف هيلع تايفعاع الاب لوغشموهو تارضملا دنع انتاوديعس
 تدصأو ىزنمىلاتمحر ف لقلذ دعب هرأ ملول يباي! نم لزن مى لاءدخ ىلعدا تلتقجاسكلأ
 همدان متلأ سفم رس 1 انآ كش موف فريم ءو ىف اسف هتف اسو هل تياص

 ضمن ىوتنب لوعب وانالومفسباذهأ رت | نما تايعفال لاف مكستم اعل ها

 ةيحلا رهف نزو ىلع رم دجرترو ودلع حريح و دتتحر وكر وا دورهم
 ضم ايلوالا (ىلا) ةلعالب(تلخق ]لنجل وكما رد مللءايلا (ىرواد)

 هللَنا هنع هللاىشردوه م نبا ةوسرالو لعالم قاس! لثم نلت ةحر و ةموك وة

 هيلع ىموم بلق ىلع م واتو» رأهلو ماللاهيلعمدكب لقىلمع مهب ولتسفنةثامثلث

 لي رج باق ىلع م-,ب واق ةسبخهلو مالسلا هيلع مهاربا بلق ىلع مسج ولظةعبسسو مالسلا
 بلت هبلق دحاوةو مالا هياع ليتكم بلق ىلع مهبول: :ةئالث هلو مالا هيلع

 لدبأ ةثالثلا نمت ام ماكو ةث النلا نم هناكم هللا لدبأ دحاولا تام انكمالسلا هيلع ل بف ارم.أ
 ةعبسلا نمتاماملكو ةعيسلا مهتما لدبأ ةسميقلا ستار ةسمكلا نم هلكت

 اكو امئلثلا نم هنكمهللا ل دبأ نيعب رالا | نم دح او تاما هلك نيعي رالا نم هتاكممتف |لدبأ

 ناك ىنعي ةمالا هذه نع هالبلا عت .مهبةماعلا نم ,ههناكم هللا ل +بأ 3 امئلثلا نءدحاو تاما
 ةودو دحاول اضيأ ةب روصلا ايلا سيسليفارسا



 (ذهفا
 .؛.ع نع دحاونامامالاو راركنلا سنجل ا داحتا نم مزلي الن الراوكنلاثيح
 دبع همعاو كلم نع ةياذرهو هراسب نع( ىناثلاو) برلا ديع هعماو ثوغلا توكسلم نع ياك
 لاجرةعب رأ داتوالاوهقادبع هعجا توغل و هفل-!ثوغلا نالبرلا دبع نم لضفأو هر ثمملا
 ديعىلاعتلاو ملعلادبعىرغملاو ىحلادبع قرمشلا مسا ةعب رالاابندلا بناوح ومات
 نوعد رأ ضعبل ادعو امام ءابجلاو ةعبسلادبالاو رداقلاديعقوتملاو دي رملا

 ةئامشُث ضمبلا دعو رئاعشلا ىلءنوذر .ايغئلاو سانل 'لاغلأ ل هح نولوغشم
 ىأ (نئاتشو). دابع نم البل امها عقدي (رئاخ و اجل نوفرسشم نك ايلا ء-«”الرهظم
 روطااارونا ا! مه هلأ هتلخ ىفنئ اضف لاق مالا هيلع هنع ىو رص: اخ

 لن مهلع كوسا بحر لخداذا نوعب رأ(نو حج رو)ةيف اعلا ىف مهتيعو ةيفاعلا ف
 نوفرعي(ءانمأو) تابعشةرغف لوز ربك ىلع نور دب الت
 0 .!لبةوسكلاو انتا نرسداي القل نايم نملابتاورهاظلا ىف
 (ىتكيم) مداصم او هنو اعملاو ةبحاسملا ىأ ةب ردصأل ايلا (ىراب) ماهم اهحاإ ةراثامسا (نبا) « نشك راجت ورعرج زادي وك ه نيكراكب ىكيمىرأن ةحنباإل
 : .نيّيلاوار دصملا ىن#ملا ديغت ةيسر اغلا ماتت زسبكم» نان ةءاكلاب (شيكراكم) لغم
 2 :رملاءاراوالافانمأ نم ”ىلواثلقناوت(يناملا) هغعض اه انعم شيكه راغب ةظخلو لجال(هب زا) لوش (ديوك ) شبك اصيازيكو ابرك ذملا دومءملا ملت ىلا عجار
 ءاو ءةعضو همت ليال هل مج نال يلو ياكل اهلعشت مول ١ كلا ذا نو اعمملا
 .ىفأ“ . ىم هللا دعاة حر ضحو ىلاعت قا هجول ري ىورخأ الو
 ىردملا ىف ذاب وةبحلاو درهما (ىنب رهمر يدر دبع ديوب ى رادتاهجرد
 بلطي الءامعضلا ىل_ء ةقفشلاو: 2 ٠هديصرامدسالا لجرلاو (ىعملا) بلطي ال (دي وخز ”اودلاوهرورادإ ابدل ف (نا .رد)دسالا لجرلا(هصربش) ديس ( زاكش) راس (دش)

 قيلتلراكةسالا عف دير اسكنالا ضرمباضب سم قلاساب نك ف ضب ارمالاءاودرم_غاسندلا
 |ىدرداخرم» "ىوتثم كل لوفي الهلا هريس هللا انس دقانالو «ةريضح نانهفالاجرءاودل

 تم ورتدبا تحر بأ وو ىم السلا ءاملا بهذي ضفخنم ناكم لكوإ ااذلاذاءاودلا بهذي ض مر يبو ديف ناكملك (ىدلا] «ةدراخ[ بت نساك ره هدد
 نوكي هانعمدياب وباطملاةادأ ءانلا(تديا) يوت تسمس+ررمخرب

 3 متقن (ثسبإ) بهذا اهانعمءارلا عشب(و ,ر) كل زايأ ىأ ماه تسلا ىبعن هيف
 نكرر تتسم) برشاولك (روخإ ا لاذدس و (ناهكساو) دك (وش)ضفغتملا امانعم
 اهضارتمو اضففتم نكز سهذ انا مزل نان :دحرلاءامثلب ودثل قبب ومب أ(ىنعملا) ناركس



 م0

 قالخ الابب:ىأ ناركسنكو ةحرلارخ برشا عضاوتتا كلاذدغت وهللاةجرءام كا لصتتا
 تحرويرب ه رسا دبات حروداتحرإو ىوثم ىدعلارةبحلا بارشت ركسن ةديولا
 سأرلاىث-> (رسن)ةمحرلا ىفةسجرلا نأ (دمتمحرردنا تبحر) يرسن ىاىامورف ,

 كي ي) لؤالاعارصأ !ىلا ستي اغنوكينأ نكمي و ىئئلارطشل ىلا اه انعم ةيأغفورصم
 ورف نم ةبك ىآمدرف ربدغت ىامزرفناةسطفنال (ىامورذإ:دحارةحر لع (ت»ر
 ةحرلاثنأ(ىنعلا)ىداواب (رسد ىا)لاعت أ | سعأ لعف ندمان م ةغتشم ىاوت تاه اندم

 ىتخةحرلا ىف ةحرلا تنأوأ ةدحاو ةمحرو ىدفوآ. قرفنالةيهانتمريغتراس تح ةم-رلا ىف
 ىو ماق.ىلع الر ستلتا ده اجلا قعسارب عئفتالو لزغتإلا دحاو ةحر لد ىدفواب سأرلا

 ءامحأل (ارعرج) معاج نابثلخقوفزاوتشي ٠ عاصتئارك ا ري زرتآو
 عابص اي عسا (ىنعلا) توص(ئلناب)ءىجء انعم ت درزن مرسم لمت (رآ )لج

 قزق نم مساوةربغصلا بنار عنمن نميو ةمهل ا "قد نكسحت الو كلحر تهت كاذلابهنجو
 » شوك زنك نو ريب ساوسو بني اط ىونثم هلل يةنذا ”ىأي ليقنانعادمسل توسلفلا
 قأي تح ساوسولا ةنطقلحو زنذأن مج رخأ (ىنلا) 6 شورخ ترد ز ادبآت شوك
 لغالولطلاض ايلا نال ىنعملاباصصأ توبسوةكن اللا توسءامسلا نمل ررنذالا

 فئالاو هرىنبع نزو ىلع (ىن») تالا.( كتم ميمو هداودمتلا عي رك[ «. ماكذ
 ةدوربنملصامحلا ماك زلال حو رفنأ نمو.ثال ةءبل نم ىدملا]غام اره )»م ام)

 يلاهظاعي رأي ىتح نمحرلا ئاورما مشتسا نعت
 مكره مايأ قك رلثا) سر هيلع هللا ىبس لاذ ةلس نب دمع نهر

 بلملاربهطتب (اهلاوشرعتف) ةيطعلا نم ةعفدلا ةمقتلا ناغتاب م
 قاعتهناف (ادبأاه دعب نوقشنالف ام ةسمئن كبي نأ لعل ثبحنا نم نمغنلا ةبك تو
 / .«ىل ع قازرالا ردي

 ناهجردىلإ دك ل هب رثا ارقسو بتزاراذكمعيهإلل ىونثم لوغيف الدس ةرياذهلو

 حلا وعر بتر ختالانه مدارأ رتل.انسبمل اى( راذكم)السأ (عه) «ركسش
 ءارقسو ىح نءال 1 كتاف ىف قبب ال(ىنملا) اند ىف(ناهج ند) دحت تح (قادكسصما)



 (ععمز

 ىورادإل ىم ةمكملا ل عو ةقرهلا ركنا بندا فد نسا ةيونعلا ضارمالا
 (ىدرم) جالع(ىو راد) « ىو ربوخ توك دسدس أنو رأي * ىوبمنينعو نك ىدرغ
 لمتالدانطن بط اسخن نسم( ىورم) لعفاىأرمأ لعف (نك ) ةي ردسسلل ايلا ةيلوجرلا
 نسح هنجو(ىوربوخ) عويتثام(نوكد م) نونأب( دن. )امرا( نورب) تح (ان) ضك ثالو
 |عوب ةثام ثابت ايىتح ىلاسعت هللا لاجر هتغلب م غلاب ريغاتينءبهذالو كتبلوجرولاع (ىنعملا)

 /اثحت لخداىأ ةناسورلا سن ارعلاو نادل راكب أ نم نسح هجوقثامتلرهظي و
 لع ضرعنو رارسالاسئار عدل لسمهنل ةينينعلا ل نع مريت ادهامجابكلهبخ رتب و
 دالرأ اهنمدقولتب ولعم ةغوئتمرارسأ كثمرهظي و كانع لوزنا كنينيثع جلاعوأ اهلا
 نكيتابىأب زارزم دك ل ىو. ةب وئعم
 : : رعلا فاكلا مشي ديقلاوهو هدنك (نأ
 علفا(نكب) خورلا لحر نم (ناج كاب زإةب اهلا تالا ملا ديملادارأو كدو-و ديت ىأ
 (نمدغا) هفارلأر ئشلا ىلاوح ة .راغلا فئلارسكب (دركم] زعمت( دنك )ىتدح (:)
 نيم علق( ىنعلل) روهزل الع نمج نا ةطسن يفر عمملا بدم امبدارأو نورسلا او رشل لش
 برص ىفحرفلا لحم فارطأ نالوملا لعن ريثما كل دوجو تاس دوبق ل حور لج
 | لع ىوتشم العو لح نخل عم نسأل تدرك ميلا: فار طأ تالوملا لعتتوأ جلا
 (ينعملا) ءدعبأ (نكرمد) 00 رطط عم نكرودنادؤوتسدزا لمع
 اكفديدحلا لغير ذبل هبشا ديدج ان يتيتعلا نخل يف يار ثلةَرو كلدينم هعنرارخلالغ
 .ءامسا نالءاض ارانب ر فسوبالردحاوء كسار ذرتساو لدلا !دكسحر شم لغلا نا
 مالسلا هيلع لاقرةص اصخ مهب نلكولو مهسغنأ ىلع نورثؤي ول اضف هدابص هب حدمو ةيغيقوت
 سائلا نمديعب هللاىمديعد ليخلاو رانلا نم ديعب ساثلا نم سي رفقا ن مسي رق ىعسلا

 لاذين م داوملاو هلام ض»: ىطعأ نم ىنعحلا ةيقلا لهأ الط ساىفو راثلا نم بي رق
 ةنيلفنا ىلاةيفو ملا ليلملا مال غىهس ال ليفو ررضلاو ةَمسملا لمحت نعرثؤلاو هلامرثك أ
 | قابسلافلامق فايا ىدينيبس لجو ىروثلارداي كاف اورضح ا موانع برضدرمأ
 | ىهتار فايا بف دعاس: ارح ىناصسأ أرثواللاةكلذ بيساخلاتمنلاقردابتاذالىردنا
 نك هضرع هب رضا ةبمك ىلا ىةروإل ىرتنم ديدملا مهقناكو مهئلطأف ةةياقلا قاوم
 لناىأ ىناوت غنم( ىاتىغ) طرشا'ةادأانمةفغحم (رو) يب ركهراجرب كر اصمبد
 منا ةادأزك (رك هراج) ىلع (ر)تايصعلاو مرملاب ف ارتعالا ةدازأو ب ردسملل ءاسلازهلا (قكءراصتب) ضرع !(نك هضرع) ردصملاورضامحلا مأ ةغيص هت دي 2 ردع

 تلى فطللاةبعكلريطتت ار دقت داو (ىهملا )المو جرد اغلا بانجهيدارأو



 عم

 ِن 0 ,ءاءاضسلاو ةعاطلا بس دلير بابل لصتتا ||

 رس سك عركو كرانإ كوننا سوبارو اع
 ءائبلاوثيالاب لوصولا لحال اعت هلق نم بطل ا (ىنلا] « ثاديادرت وق 1 ركل

 ةجرو مكذ بت لأ وهدا ةوب ةناجالاب دهوو هلا لسموت نم ىلم لانا ع
 ىرثم لوغياذنهل والماك هعحتو هس رتةءاد ىوقأو هروما عج ىف هدسيعل ةيفلك

اما
 

 تحك ان)ةلمنابلطت عوج هنأجب)

 0 دوش ك ا( نايرك) اة ةسامت تزور (كنا
 ليزظطلاالاذىك نانايلطى ارنطالاذكأ كي

 | ىارمح د جو أبو شاب «ىرازيههنااومداث فل و» ىرتم مكسسدا مل معو اره
 ةمرمعأ ىهروفت ى > (دشوصان) نكتال شابس) هردصال ايلا (ىرازيف) شاهر وم
 ىدم (شاهرهم) ةفاضال/ءايلاو عمل اهوا لاوخاهل او بياكارعشلا (ىاهرمش) هللا

 الباووكت: العا اوهدا دج لا همالكىف (نب بلان يعمل ل |ىناعتهق مجاري مغ نيستا يحمل

 ىنومدا مكسب رلاقو) نمزللا ةروسىلاقللاتىلاهتدابمحم بيلح عاؤنأروغت ى-ننأ
 ءذاكسلاو لالملا نم لكالا هطر وتكون ىركْلانيدلا مخ لان( مك بمتسأ
 تاذسالاهلا نودبعب امنا مهتال هن ,ءديال ة شا اول طدملاو كلب رشد نمو ديان اءو عدي سول

 اوان فاما مهلابتسبن نولوبال ان ةنسللهأ هرص دوءاشماو مراوج هاما رأ 4

 00 هسا تاو يشوو هرمغ نع ضا راو
 را ىَاَشمار مس

 يي و قيما امها

 ناشونال وءاوهلا لرحت ( (ىملا) تنأريصا( قة« تماس

 ازرأل وصح بن -ىرةعاسربسا ىف

 |( ىق-ينيردلا) م ةدبستحر حس ردا“



) 401 
 ىلاعتاني .ريلوق مست باطغلاةزمهلا تالت شن (ةديسفح) ماهةتسا ةادأ(هج) لغلاف
 ىالابتهلارعتف لوف لاذ« نيل الج ىمهننا احلا ىف كلذ بيوتكم ى أ باعلاو باونلاو آلا نم(نودعولمو) قزر وهىذفاتابنلا تع يبل ارطلاىأ (مكقزرءاعسلا قو)
 ىوتثمد داجالا ءءلعل دعوو ءاعدلاب ل سمأ ىذلا ىلاعن لبر نم بلطل نعت دعقو تثيشنئنث
 (ىنملا 1 مقسا اه انعم (ونشوك ) لوخلا توس(لوةزاوآ) رضاح ىهأ ملعا(تاد) لكودلا مدع (ديموو) فولا( سرت( لو ةرتاوت شوك دشك ىهلوغزاو نآدتيديمولو صرت
 يصب ولن[ نم ككمكفلاش لعلك ن مدعو كنقرعم لق بيس, هم لفومخو لرقخ
 لكئرهوملا لاقلوغ توسةروك دملاتامصل اءذهنا معا ايندلارعقو روغو لوغس بح
 نمىفامحرلاتو ساازي_ٍهرسهنلاسّدن ع رشا ذه ىلعو لوغو مذ هكلعأت ناسنالا لاتغاام
 ارك ينادبره ف ىوتملاقنايتامجرمنظي و ناطبلابكل الاوتغيال كل ىفاطنشلا
 ءادتلا 'لاذنا لع انىلا عتهنياىفاكلسو | ىنممولعلا ىلا لص ادن لك (ىدملا ديسير ةصسأ قرلسر (دسرز دبشكل دشك ) هدسرالابزا هك ناديا دينا «دشك الاي
 قزم بتذ توسءادنلا كلانا لمان ةذادزاو صرحلاب كانا ءادنلكو (ىنعللاز م ةردرد موا 4 تاجؤرك اننإب هدروآ ص رحار ك نادره ف ىوشلعلا نمثل لسسو
 ىونثم لوشبا هلو ءاعسلا لبق نمر ءرهازنل(َقيَناك ونام رلا ةحر نع هداعب !بببتاسنالا
 ءذله لأب روج نوكي ىتح ناكم اة نكي ورمو» يلرتوكد اكل ذه( ىن ردصلل“ءايلا (ىدنإ اذه( نبا ( كيوت ىرستسانجيتتا «نكمىودزاش ين دتلبدإ ف

 أر ىوتمالثمرخالا نم رأاهملك حورلاوذعلا فرط نم
 :نك هب ىو ثم نودأ ةرو هلا فو فرش عملا ىف ىذا اماورمأ . أر نودأ ىنعملا يلو فيرعش هلا فاز هورثأ تارارشلاو بيسر طاو ةحدنلاف تارارسشا ىلع ابان ديدحلاو رسما انولورئالا نمالعاى ا ببس لك( ىنعلا) يررمتربدم أنبأ ةنهآو كس يرئاز ادم ارتال سدس
 ديد نرندعف ىذلا نلف لاذو (ىتعملا) ملض ااوهول ملا نال, دعاتههان (ضشيواجب) ماوفتسالا رومترأرهجركأ فن (هجرك 0 لير ابوها ا طكرس] تست يف يتدوصرد هجره تس شرس
 ىروسا اردصلا نما ,ناكنإ امص وار غن وكير دصلا نم ديعي وهيذلانالفرشلا ةهج نمّواعلاو ةيقوغلا لحلاا (ىنلا] م« فسد شابرد هزارودىاجو فرش ىودزا ”ثسامجت*قوفإل ىوتم باكل« تهدم ف ناكولو ةهكشلا
 نعول نسال كون بلو لصالاإلبدالاو لضفلاب فرشلااولاق منال روسبلا ردصلا | نما درق ناكولو ىنعم ا ف فت وهن ىونعم ار دصلا نم | ديعلن ,ةروسلا ف فص سوهف

 نب



 اذهل

 ةهجلاء ذهن مدي دخ-اورخلا (ىندللا) (تسةيالودنا*قوفلعسرد هتسقب اسكت هج
 ىو ررشلادوجو ىفء م ةبركعاو ديد حلا دوجودا لم هلا قووب اسمان
 ذلاذو (ىندلا] هب شبي شيودنب زتسكتسو نهآز و شيوخ ئئدوصةم ىو دزاررشن اول
 ذه نءدلوتلارفعاو ديدملا نم ةيئاغلاةاعلاو ءفندوصةممجو نمررشلا
 ةمدا يمن ةمرلا تا نوكلو ةحرلا ىلءمّدمءةروصاا ىفءاعدلا اذكق ناو مدممررشلا

 نياذليل م ررشتانابو لون هاوالنسإل ىم ريكياذ_هىلاومدآدالوأ ا ذكهو ىنعلا ىف

 امغموالؤأ ديدحلاورمطلا جرامنادوجولارابتمابناكولو (ىنلا) ييررشناجو دننتو دره
 دو سقم اناكفررشلا حورلاواماسج أرخآلاعمذثالا نيله نم لكر اس نكلارخؤ هررملاو
 هللا ىلسلاةاذهلو مد فمر ايت الاب نك نمزلا ىف امهنعارخ ماكو لو ررشلا امم ىلا ف
 تتمرق ه تسان سوارا ف ىم توها !نورخآلا نحف وهيلع
 ارخاترشأ نزلا ف ككولو زرشلا كلاذنال (ىنعما) يي تير هاون هزأ
 :زاجاشتامزرد#» ىر امهلفمدقنو ديدملاورفت انءألا ًارابتعإلاو ةغسملاىف

 هللا هدارأو ,نسغلاو عرملا (خاش) هب تسرتعنافوا 9 ارتهرد «٠ تسرتغباس

 قاروالاعمناسغالاو عورغلا اذك( اىنعملا رام ألا نأركذلاب هصيصخشه جوو

 ةيئاغلاةلعلا هنال ليقأو قوفارمل )لاذ فزجلاىفاما امدفتد-أ رغلا ىل ةمّدقم

 مر صترخ ادولزارثس « رغطمارها دوطعسةكنوجإو ى+ تاقلادوسقلاو
 جتفرخؤمر مصأاو مْدفمرتارابتعآلا 1ذْهكر ملا رجلا نمدوسنلاقأامل (ينملا)

 ةحرلا امهمدارملا أر ايتم بل ةحرلاَلحيومةروصلا فاتك لو ينألاو عرشضتلاانأ
 مدتآنباتنكتاوؤاوه(تدب) هلزغن و ضرافلا نبا لاقا واو أم ماع ةمذ ةرتمحرلا ترام
 ىم لامت ب فاةءاكسخللا عر ةبسانلا هذببو و قزنأي ده ثىنمسيفىلف و ةروم
 بالا (ضرخ) ياهرسكتحرادر؟ ىد مربسم ى اهدزازا ركداب رفدوح سرخإل

 ةيحلادينم(ىشكتجزا) لعف (دركأ) ةدحوالهيفءابلا (ىد رب بش) لسيلعتال(نوج)
 فرخ ايما دق روج لحر حاسر ةرببكلا ةيملا نم نباضآ ال بدلا (ىهلا) صالخ(اهر)
 اراهدزأ تشن ديرادممىدرموتايح إل ىو ةيحلا طل تدين مبدلاصاخ ةياو>رلاو
 0 تلبس يا
 ةغيس:يقأواكسم (ديراد) ةيردملل ءايلا (ىديضو)

 (تشكي) اذ ىأنإ ىأروط (تشر) امهم نوقرغبال
 ةوذاادرسم محلا باغي ا ىأ ةيحلالتتةلحلا هذ و هسيفاره اتوا دشلأعتةودلاولبحلا
 اراهدزاط ىج اهلنقو ابلغةعئملاهذ و ةوقل اعمال .حاو برح أنو علا عقجأ لإ



 كريدي ثايح ىمدقخ الر ىرخأ ةليح اشبك تلي قوفدا مءاو لفت الثلاساب
 ظفلق هملاع رضتو ماو ىل عت هللا اركمسنتالل اهلوبتنونظلاكتدابعو كتءاطلعالو

 ميرزا اىوسدم كرك هور زاك ددوجاردوخ يحل ىو اشيأىمجزين
 شمارمأ لعف(ورإتايدوفلخ (زلب) باطنلاىديدءابلا نركتت تيارا (ىديدوح)
 بنام (زاغآ ىو -) تنأناكمىأن ماهانعم (ساعز زاعبمدت (زك) بهذاو
 ىأ نمو قئارلا نهذملاو بئ اصااركسفلا عمجرا لرب دن .تياراسأ (ينلاز ءادتبالا
 كل ةلخ ىذلاوهىلاعن هنن اهتءالاو عرضتتا,هيلاهحوت ىأ !بتاملب هذا تنأ تاك
 (ىنلا) ياله ىدنلب ىوسارمشج هالعزادمآث تس رده ىرتالأدبوا
 توكمأملالاموهوالءلا نم أ لاوحالاو تنالاخب مثالا اعف ىأ لما ىف ناكر ملك
 ىشورإل ىوسم ىعملا فرطرظناوهبنت ىأهبينتلا اله يعم نانالعلا فرط ثاني .شالأ

 |(دذخضملروتلا نشورلاو ةبر دصلل ايلا (ىشور) (اطمدر قري لوأ هجر م العرش ارظن دش

 نيالا لزأةدارام البال تاكو 1س وحلا ل
 هءورمتاسدخ بلاغ اعؤتتمرطظ |! !رظ: نك يلوريوتكا كلت عالعلا ىلارظنلا نكل فعضلاب
 | ىتاتع هنرك 6-0 ىرشم لام: فيعضلارظنلاثحاص
 نكن ناو( ىئاغخ ةرك )رمأ لصف (نك )دال ااهانمم(ىوخخ) ) « تك دار

 نكت نإو ىملالارلاملا ىفرظنلا ىلع مرادكأ *أ
 ىبب تبقاعو ىوثم ةعيبطلا شافخ ىمعأ

 ة)ةيردسلل“

 (ينلا) بعل هدارأ 0 200 ديف
 هير لوا د> اوابعل عمسىذلا لاذ نوكيا يف اعلارمنانلشسو "بعل ةئامئأر ةبئامالرظ انلا



 تف
 نيذفاو نولعب نيف !ىوتب لهىلاعت هللا لاقىدت لا لاح لس نوكب الزماكلا اسلوب هاك

 «دشر ورغم تانج ىزاب كي تاز إف ىوتشم هريدغب
 هريكن مثيحتي ارورقمراصدحاو بعلنم (ىعملا) رك
 .هلوكلا د ميقئاللاةدحاب ىل ةجا الف راماث!الثأت ذيتاسالا نع دعب
 وهن ضرع أ واس رتغاناواكللم4تسيلايئانا_ميرتفي التاالاللا ضعب ةرهظولو خياشللا
 (راوىرماس) يب ديشكرسركتزاىسويزوأ هدب دجوحر درتهتاراو ىرماسإل وتم
 ةفرعملا كلن( رفهذك) ىرماسللكء انعمراوى ماس ظذلف هيمبثلارخكق ته يت ةادأراوا

 ىم نمو ىمومان ديس نماهآرمنا لالاو ةفرعملا كلت هسفن ىأرىرم اسلاك (ىنعللا)
 .٠ هتخوما هنأ ىسومزوا » ىونثم ىسومان ديس نع ضرع أ هريكتو ىرماسلا لاذ

 هاعمنمو ىبوماندبسنمةفرعملا كلن عفى رصاسلا (ىنعما) م« هنخر دارج لامزاوأ
 دىبوم مرجالا# ىوذئم هسفتل سائل |اهدو ىمومات دس كرثورتغاو ىأ هيئيع طيش

 ىرخأ ةفرعمءارأىنومانديسمرجال(قعلا) هدو رارشناجوىزابتآك ان « دوم كرأب
 لا) طة روسو اب رربخأ اك هجيورو ىرما! بعل تءاق ىسومان ده سةفرعم نا ىتح

 (نم ةضبختضيقف) هولعنإلاتلعىأ (هءاور سبيلا مج ترصد لاق ىرم سا. كب ط خا

 .(تاقستلذكو) غاصلل لما ةروسوفل : ١
 هب ثتايح ةمىأ (ةايحلا ف كلنانإلا .ان) ىنومهل (لاقىمشنف) تنيز

 دارأ ذا ىلامنهللانأ ىلا ةراشا اذه قو تنالَصاء[ يب .رمتالىأ(س اسمال) هنيأر نم( لوغت
 اودهاشو تانآلااو أر نأ د_ مكررا: نعول مَولومَص لوغعل ىوذ باسا مآ ىشينأ
 | ريصي ةدارالا قد سن هبصصو لماك ميش ة مدح دعتسا اذاديرملاناةيناثةراشاو تازهملا

 ديوتي جن ياو دوب فاعلاوراوسالا نم رو عجساربسن اعيد لورون
 هدودرسردما» سناداسى او ىو ةيالولاروبهنع ل زيهئارأ ليقويشل !ةفرافعىلتااذا

 (نادب) ىلاتريقئال(رورص)ضكري (دود) لع (شناد) .مدوررسدوختاديرورمسدوشان
 لاستف لماكسعلا !ةطناوبدي ركل لسامحلا للعلا ىدان مث (ىنعللا) الاذبىأنآبهريدقتا

 اريكتي ررتغياذ هع ور دق ىلاعو اقئئاق ءبحاسريصي ىت-سأر لاو دعت و ضكر ريتك لم براي
 دك العلاسسرملا ثلاذ نوكفردستلاو قوذتلا دسقيف هذاتسا ةكربب 4 لصح ادهنامءيلو

 ٠ نييمرأ نوفي وخ ىهاشء رك 9 ىو عابتالا طورش هلعمدعلىرما قواك
 ىمن (كبم) ىهاشفلا ذكر باطنللءابلا(ىدهش) جب صوا تابنز ىدهشه حرك
 ةردلا ف تنكولو (ىتسعاا) فطقلاو عنمللاوهو ندسيح نم نيمصا دكوراقننالىأرمضاح
 الر عمجتإلقراعم او مولعلا ىف ادهم تنك ىلوداتسالا نوف نس ةنرظتنالا اطلس ةزعلاو



 ركفو تس ةنوركن ب ىم كلع نم ىوأو نبأ ل «ناوهللعن ىذملا كرئاو هتاسنرمغفطختتا

 ةروسو ش ") الركف (ونركف) عنك تدوادجتو تباةودقت ه ناج تسوأ
 باقل ركقو ريغالة روسو س ةنكلل ساب كلركسف نال( ىنعملا) ندعم (ناك) فويز (تسلخ)
 ىأندعم هدقتوافوي ز ال دقن نوكيفىنعلل حورلاو انّ ةروسلا تناكاذاق حور ذاتسالاو
 ردوبجاردوخ وتو اظ ىوتشم فاجر هدقتوررشلاالا هنم أي الفاسفنو ىفامهسج الدقن
 نقال: ىلع ممدتاردو+زتنأ(يوت)رهاما را ىوسو هت>انوكوك روك هراكزأ
 لم( (وك )ماعلا ب اطملنا خرط ىلعماهغتسا نبأ امني( مكردك) وح داداكدا) فاد
 هيناج(واىوس) نكءانعمرمأ ل عف(وش)ةتخاغلا لثكى (هتخاف) ملكت ءانعم بل اذعسمأ
 دوكنو كتارا نمج رمت نأ هدوجو كفن بلملاتنأد كرما ىأوه(ىدعملا
 ةرثلل!ثيح نمل انىفامتملادوجولا دسقل ىزاحل ذل دوو ىنغتو لاسغلاا ىدي ديب تيك ٠
 نك لاقاذ_هلو وكوكممالك ةستنخافلاربط ثالنبأو نبأ ل ةوبلطل اىلع موادووهتنأ
 ريغال كغ ب اطوه ان ىف لكايلل نان لان ىف هبلطنالو دشرملا فرط ىف ةنخافلاكأ

 لاو (ىنلا) يىرخرصخي امدزا داهدردو سنان تبح ىهارخ ردو ىوتم
 اة. بلطت|

 لتقف اد_ث ما ذا ارلعل (ىنعاا] لعل ىنعم : هلم عتيس(كون) ارم داشك توري
 نان تلطيف ذا 1 تا

 مج)
 :يرطا قار (نيءارزالا أعم ال (شكمرسإ ىعأ تنأ انو (ىروكهكنوج
 ليلدلا نع ضرعتال ىمعأتنأالو*اكبلهفاو مما كلةوقالهنا تاعاشو (ىنعملا) ليلدلا
 الساو نوكسن كنالمأ ني رمأ دحأ ىلع ضتوتب سفن اربث نم صالمللا ناكل ذة ءو دش را اوعوأ

 الو_دثرلا عبتتاا ذك نكست لناو كرم صانتو صاغ لا لفة ب
 مدرك دايرف كح دردزل تسر سرخ «دردزىلا:ىعىمرحإلا مك ونإل ىونشم هثعضرعت
 بدلا اجتو صلغاكا ا نم كسبتو ححونت كن البدل نم أو ىفدأ تنأ (ىدملا)
 ىرنثم لوغير عرضتيع ريشاذه لوهلو ةرعبكلا محلا لأ نم صلخْنأو بال آلا نآل
 لمجا براي (ىنعلا) كي نك موح صو شو ونار شا هلاذو نك مومارا دالتسنباا دخ كال
 مقكتتس ةطمن ىواموح مو اثسحا هءرمضت تنأ لعجاو عملا ةئيل ةيساملا بولقلا هذه



 موز
 |رثكا نالاموح سموا انعرضن لعحاوةنبث انيولف ذو ضل عجا ىنعملا اذه ىلع نارام ةلانواملد
 يم ىناثلاوىرصبلا ىمغلا لؤالا نيم اسم انأ ىمعالا لئا!!لوق تاس ىفاذ ه١ مراد ىروكود نمدك لئاسانيبابنيغك وق لاقو لما ذهلو ع رشنلا نمور 9
 لوقتي اذكى هعأ ناك (ىنعملاتب ردسلل ةيناثلا فو ةدحوا!ىرالا فءابلا (ىروك) « كامذ لهأ ىأمرا ود نمو نامالا تفك يعهد ىروك دزنا ىونتما هيلع فقتسساك
 | ىروكود توجو تاهدي را ممر هرابو دسن لف ىوتثمنيبمج كم نأ نامزلا لغأ .نامالا
 "ل ءاومحرتو نامزلا لهب اوين (ىنملا) اوعي ىندممم أل عن (ناه) جي نابمرد نمو ع د
 "ليثقك وف ىرثاممطسو قاناو نيب تكسمىالئترم

 نلءانا(تيروك ي) لاق [تنك) ياغاودشأب هجكروك
 نوكناموخ آلاذلامعو هارفطحا رلا لام نامْزلا لأ لاق( يسم ا) هاياانرآ دعب .(امتاو)إ نوكي (دشا) ماهفتساةادأ(مخ) آلا ىمعلاو (ىروكر كد داو نك( ءازن(منسخ)
 ًايومغيراسدعمس نم لكقرص لامس أر و فعل سأ نوكب فوص عفى عما) ميدوشبو مك نم ةئابزا قار م+'ه دوتبم مضتيام جيلان او وثم نيرمع ىامر اسمحوا اذسب وأ رهالقلا ىعلاو يمهد دالا مث ناكذ توصيل ركرتادالاعيفانأ لاق (ىنعلا) جاةوددسش ىروكو ىزاوآ تشزو اي ثوخانومزاوكت شْزْسشك ف ىوتمانارهظيل ايانرأ اذهد»ا
 دوتيموكو نير عجمام ه دورك ابره عزو ترو نالبئاصملاربك | نما َسقَوَسَتورعو يح ١ ةيحم صفت وص نمر
 معن لاقو ةمعنلا ىف دكه داكمالوهأ عسوبال ىذا هانعم ىلا ةادأ هيلع تلخي# فك قتلو م ةيرعلافاكلا مضانفك (اضك ئ) جددت انك اره انين اروحر ىروكر درب ىوتشم ةوادعلاو ضغيلاوتلا .أربسد بهذين اكم

 0 ا ع "ةيك افك ةسانلاةيغرودعل ميالىذأا ينك انووسسولا ىنعب ةيسرافلا فاكللا مع
 واعف !ييمملا ىلع ( ىعملا]ةبسراسلا فاكسلا مضي هلا تدنثق مياليالفقلز خالو لامالبمائمع
 ) .اهذفاروح ا ءانعم :.سراغلا فاكلا مشد وصق انعم ةسبرع لا فاكلا عت( مك ) را (رارائتنر) مةتكجس رهو ردشواخ « هك نزدشإك ذاوأ يسري ىوننم مهدنع 4ناكمالوردخالو هولبغي الة وس بيبو هنوريتدبال امج يسن سائلا ىأ مهاف هيشيصلالباقم نيت مءومجرا ىأ فاوعسو ل عسوبال ى اللا كتم محرلا
 أ لئالا ىل هبلع (ىرر) قم تاراس(دشلخ إن اكشلا ةيسزاغلا فاكل ارسكم(هلك )ءذهنم
 مق لئالا لاذ نم صن 3 ن(هدكي)

 توضأ(

 تا ل



 نقف
 ىو ني_عقجثو ني ةتمةحرلا ىف لئاسل !ىفء قالا راسو ثيوذو ةوسةح اتبع

 (نوج) هلم مف (وكسن درك جارزاو كش زار[ فان هارزاروا تذكبتوجوكيندرك-
 مفرثالا اذ( ى عملا )ميو نع ئأ توسل (ارزاو) هرسا(ارزار)لاذ(ىا) لاق( تفكوزا
 ىلا عت هللا لاق اصلمو امرطل هوس لعج هيلقتو -فطاناكسف هرهظأ ىأ ءرس مهل لانا ل اهم
 عمملاب اهتسو مساذان(رودسلا ىل تل !بولقلا ىعت ن كلور اسمالا ىعتالاجنان) حلا ةروف
 لرد ةيلارونب بولغلار عتاكف تاكاردالا هوجو نء قم ا تأسر ئاس اهفصوعمرصبلاو
 ةلاردالالا ناك موتو د تفنن االول ف وبعير دجال ىنااهمو سلا ماشي لابتالا مست

 لاذ لد عيب :ابهبلقرارسأن عرثاسلا لاذ قرتم الف رهاظلا ف عر .اسهشا نو درئارسسلا

 ياء سفاذك اسح هتوس ةعانش تلعحو همم هذارتعا هبلفةة اطل ناك هبلق فطا ىلع ىنعملا

 يوك مست هدو ديم هل زارا كمار إف (ىوتشم)هنلاءايلوالمزالللاو عرضتلاو بنات
 يم ىعوتئالث ىلا نم لاذاصبةنوكي ءبلقثو سىذفاذلاذو (ىدللا) يك دوب دمرس رود
 توصلا ى ورصإلا ىمم لئاسلا ىمعالل ناك اك السالا ىبعو دسالاركشلا ىو لوقلا

 جب يل فاضح ل ذل قزم هكر درس لا دس دركتنر لا ىج غناكذا فيو هلاغأ

 يعمي نم ىم الا امنا ءرسسن معن نم ىمعالا سيلا مالوش مكسم ا هيلع مضو هترب رسوصبب

 نكسا(ىنغللا) 5

 ةادأ (توح) هتوسنم (وز)لو
 الثمهّتو « نم ةيساسدلا بولقلاتراصالو

 'ءاعدامو ) دعرلا ةروس ىف ىلامآ هالات ان ةرتباج الا توكمأ
 نيرفاكلاءاعدامو) رفاخ زحل نع قانا لال الا ىوولاب قالا رئااعدامو ىربكملا
 ترج كاع نوخيؤرك « تسدم ازإوإ تشزراوتسخا كج لوبةلا لال فالا
 | نمت وصلا ميبةىلعاوشسخأ نيئمؤلاةروسف جلا عن ةوقىأ (ىتسعلا) «تسمدولا-

 قافنا مدنم بلك اكن اركسيراصرفاكلا ثودلا جبنئأ هلافرافكلاو ملل نيرئاسلا
 تائيسلاب(هنيرزاومتفضخ نمو) ةيآلاو«اعد ههنا لبغنال ممعامد ىلع اسي زح ةحصنلاا عيسنإال

 كنلرأ



 ايف مهوزا هةرمت(رانلا مههوح مذلن نودلاخ موج ف هن( مهسغن أ اورسخ نيذلا كلو
 لا 0 2 أبلملا مههان  ثرعث(نرملاك
 انبرإةيادولا نع (يلاضامرتانكسسر انثوقشانبلم تبلغ اسر اولاةدويذكسناميغبكف
 اودع( اهفاوثخا) كلامناسمب مهل لات(نوماطانان) ةفلاسخلا ىلا (اندم نافاننمانجرخأ

 تاقلعتلا مع ونبه زاوم تغ نمو ىسفنالا ف نيالا مكلاقو نيلالج ها راشثلا ف

 مهو ةعطةلاراث م ههوجو مقلت مهفنأ موج ىف تام اادأدعتسا اطيب اوري مخ نيل ةلئثو أف

 ةصضاولا لئالدإا مكسمل نوثب ءامهتلا نكي لأ مهل لاقي مهل اليم نه ثو باع نوم اك بف

 انيوَمْسانيلع تبلغ انبراولاق نلئام ةيناوبحلا ,طلالاعىلا !بيتثكف ةةداصلا ئاسنلاو

 لا شرشر ملارونن نأ طخأث يح قب رطلان ١ نيلاشاموق انكر انيلعاهيثك ثلا
 متدسخأ مكنإلا مفاوتسخا لاقاتفنالدرلاطانانانفنأ حوج ماجر خ أ انيرعاورألا

 لاملك [ن مالا مهركسناك امو ها هداسقدعب هحالسا نكس نم سبا هنأ دادعتسالاب

 « دوي كت محر سرخ ثلا هكذوج ,ىونثم مهل لام تلذ نام اورصأ نق مول مهتسغو سانلا

 اهل النت و مح تاب (يسغلا) م

 لوياشندشو كيتو عوضتت نو دهاو ىل هنو موصنر معنا اسح مدعو انسح نوكيال
 ةرك ونفسوباب هسه ادلب ىونثمالإ كهل ناكامر هوالح كندابعل دضال ن كلو كؤاه د

 2 فسو عمتلمخ نا فرماو لءا(كلا) 4 ةديوخ ىهانل فذوخزاب هةدرك|

 :همدكن مولا ضر هرعنأ من01 [زةاوتكتم دبك ضرع ىف كلود م ةييغلاو د هلا

 ةوالح كتدابعت دخل ص المنا تبلل ناناتزميتجا ملي ءنأ مدح أ بععأامثههالاق

 تحارجرو « نك" غارفتساهدروخزو نك هيزف م لوفبو ل دشررايلوالا ناطلسناف
 هفرغتسا ل بقهتاك !ىذملا نمو تامابغلا 0 (ىنعلل) ينك غادور د هئوك
 بعذاب تمكهت -اولتام ارج تغتعناو مس لاكتر اهلهأ ىااهذرو ملاظل اهيرخأى أ
 ىكلاءاودلارخآل بقها تاضايرلا قاشملا لهو ىلاعت هش ىثءلارانبا هركساو

 بداطاك ةقتنام فاذه يدوم دركدافعارا ىانررب كابا تار سرك تياوحقت
 »د يهراو نوح اهدزازا مه س رخو ىو بدلا ةئادصرءانو لهد_ةعا يذلا هلءالاو

 ىأرو ةماعلا يلا نمبالا صاخاماضبأ (ىثعملا) م ديدبءادرمدرعشازءرك ناو

 عرالمد2 ٠ تارسخ دات وكب امساك -نرحإل ىم لاجزلا زجرأنمعركلا لاذ
 فوكلا باص اكرم ىلتبلا بدلا لاذ (ىنعلا) هيبشنةادأ(نوح) يراد قرد

 » قتةزادارس ناكستآإي ىم هالزالءرويملاو لومألا فل امزالمرام
 ةداسولاىلءاس أذ عضو هضرم نمل كاذ (يذلا) قنص د لدز تشك س رام سرخ
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 ينال ىو هلانإلاو هتبحل عملت ط رز ماسرامو ةاظذام بالاراسو
 ىو هيلعا دعم لارأ ىف كل نوكي نم بدلا اذه ايكلاح فكه لاقو ءهءلعربم لماعلا لسجرلا لاذو (ىنسملا) يتسكس رخنا ارم ردابكأ « تسيحلاح شنفكو
 ىوتدم بدلا ىف مدقعنالهب ايدل لقاملا لاق ىرجامهلديب, ىأ ةميظعلاةبلا ثيدح نم ةصفلاهل لاق (يملا) م/املبأ لدهثمىبرخر بسك « اهدزاثيدحرا تدك اوصال
 اهنرعتةليح لكي (ىفادةكلرحي رمز بدلا لاذ(وا) ديدشتلار يغب و ديدكتلابأر غن اموحرمم برتلء اتلاف لادن اوغدارتدباهلسأ عتآو شحوأ (ش) هلبالانم (هبان) ةيردصلل ايلا (ىتدود) متسيتدلار قاد 24 بحرعوأ « تينعدزا ني كبازومودإل
 نم مق هللالا نمةةادصلا (ىنعملا) داعنالا بحاو ءاثممىفدئار (تسهتذار) اهلعتو
 تفك ىدوسحزاهتلاو تنك قو ىو اهاعتو اهفرعت لب لكب بحاول نع هداعبأت هنوا دع
 مالكلا .اًده لاتمدح نممتاو فاعلا نعلاقهلنالا كاذ (ىنعملا) رظنا(نيبإ لا هذه (رومدبل) .باطخلا هع ايلاوٌئشلالارظتلا ولا ركب ركن( ىركت)ماهختساةادا(هج) هتييثذلمانعمةيردصللءابلا(ىمرخإالاو (ةر) نيب رهم نياك هج ىيرخ هنرو ©
 . ب ىفويو ىمزاليفيكو ةيسنالاو ةيحلا مذهل رظناهتسنذىلارظننئثىالالاو
 لءووتل اذادأ همن مةبكسم (لهم) تغرتالورتتغالبط اختى (نب زكم) بدلا اذا ايري بهذا( رب) كاوا أمال( ال امنت دعس مارس و هلوحنركماررخ + اريرخ تراتي يحط كم فرحأو لوأو بهل ةبحم وم نسححأ اذهىدسحو ةءدخ ىلحت ب ل(ة.حاللأ عل |لاق" (ىئعملا) ةع دما اهاثمم (ةوثم) متسع رمزا مادو حنا م سسمدموشم تافابارهحتضك لف كم
 لاعت لفامئابا ذك( ىتعملار نم ار ,سنج)اضيأ اهانعم(مه)الرعتال ىأ رنا هان .سجأ لع
 مهنا ثلسنح الرتتالو هبغرتالوهرتكتالو بالا الاذادسأو بهذأو امير  نكو ىلا دا ىعم
 نبا مرو تا م دوسح ىأنك دوحرك ورو»تخك ف كج ليس نإلا ىلا سنحلااولاق
 كملادبابو لراكسص لعناو دو_>ايبهذا لقاغلل هلبالا لاقت (ىعملا) هدوم تمختودب
 ملاحلالو تخمالشنأ | نكلو ىل عت لادا رمل ةعصتلاوهواذهىر ءرلك هليالا ل فاعلا لام
 مكس نمإلل ىرتم تع لبذ ثؤنإا ذه لجأ نمو بيسنالو كل قزرال امد وا
 بدلايدارأ (هيبنت) اًةيدسو ايحاسسال نوك | تح كرنا بالا نمر أو صفنأ تأ في ريثاب (ىنعلا) «تفيرح ماب ثنمأن نكوأ لون « في رشئأ مئابن ىسرخز |
 ليوترإل ىرتثم هلال لوفيتد شرما ةايلاعلا صررغباذهلو دة عصانلايوءاوعد وهش نم هلزهطانيض ةغجلعطب لب ايلوالاو ءالعلا مالكى عدمتي الىذما لمالابوقسافلا

 د



 يرطشيالو فريال نامزوتفو لك ده ىلق (ىدملا) فال ةو وعدة نأ رو /
 لاك مدكشنا) مهدكثازاري ركبناهوناه « هد تايون رظم ممؤمل زلم لزملا نمالو ىوم لا نم كيلو ىلأعت هتارول احل اذهو سو ةهكمل ل اثبع
 نط هلا نمؤملا ةسارذاومتالاق مالسلاوةالصلا هيلعملا مكسحلا ديعس أ نعىذمرتلاو ذنب راتلاو ىرؤعلا ىورا.!ىلامنتارونب رظنم نمار اصو نمؤمانا (ينعلا] سوفا
 نمبرهاو ظبتو .ءا كلآم ةصا ,كلاح ةفي-ةسارفل ارونبت ده اشف ل وزمهلا 3
 المو بش لىأ يش هذال ثتبهذنرإو كس +الكلا اذه هبال رقاغلا لاق ينك تر تسددساردرم قودي « تفريرد ششوكب رابغ همها ف ىوشم رابغ نم ”مهتينك اوكرتيالنأ سوحلا داعنا_هنمآ .كعتتالكراتلا لحوم ىذلا بدلا هلم

 تذركيواتسدإو ى م تاوخلاملا ةقيتحشب ؤر نصه علو ماع سل حرلا نظل ءونسنأ
 دي ع لاذ (ىنعلا) ينير تزرا هنو فرش 6 كيش ىو زا تسدو

 ىم ت 3
 0 ا ”زاصصت ةمالو اديك اس دع

 ءانعم بملاخخىهن(شابم)وغل !لك ”[ءانعم يك نحيف هو(راو ةيغ) بهذا انعم .يمأ لع نزوىل-< لدر) م شورتك ب سام هرارشمعو نهيورتغك وف 0
 تعغا(شام) لفأ(ب ) لوصخلابأ(ءاتعم“ نا« ”رخ آى فلألا (الو نفلاوب) نكتالا
 مذ *لضامومسغم نكنالو بهذا حءانل !لقاعال ستقام لاكنمهلبالا لاق (ينعاا)
 ابار تل ىلان ةفرعم ىنعبتاللوغي هلم داعب نع دي انكسحال_.لث ةفرعلل|تغا لوشن
 تكس نإ انطلكلنوكي كاودع تسلانا4لاقغ (ىنعلا) 6 ميرم قاس رك هتاف © منتو دع نم سس دعا زاب كم هلل وتب لوهلاس ىلع ءكرتبالو ناحل لاما ذعو اول
 و رروراذكبا م جسد اوح تغك 9 قع كنلغف نمت ظفيتر ىرثأ تعدئاو واخ
 لافقىعهذاو نامناناىتكرتا لقاعللهلبالا لاف (ىعلا) قط دانتماوراير خآ
 يسودرارحرد « ىلتاعءانيردىسخعانإللا كم قيدصالا دام نكس مالارخ ل ذاعأاهل
 تح (ىنعملا]ةدحرلل هيفءابلا (يتاع) طن (ءانيرد)مانت ىتح(ىسحجات )6 قدبحاح
 *نؤمشح و وادجزادصدانقالاخردإ» ىوشم باقبحاس قيدصر اودى كك اله ب سنوكمىذلا بدلا اذه لثمن ءصلختو ذاع ظفح ف تن امانت
 ,عقو لاعلا لجرلا ىعسو مادقاو دج نمهلبالا لجرلا (ىنعللا)





 نكت
 + ىحانايعرصلا نمرابغلا ترهط(ىنملا)رارغلا ةيمقلا فاكلا تشب
 اا 0 ريا ذابير نأ يرسل حر قول هلل ةروس لاشي رهاكح
 ثكرديتا(اكردفاختال) اسهخاورفضرالا هللا سبأ و هيه سمأ ام لثنماف اشايدأ (اسإ
 ارصبلا ىأ (ملا نم مهستفف) مهعموهو ( هدونحص نوعرف مهعبنان) اةرغ(ىدححألو) دوهرخ
 مهنرألب (ىدهامو) هثدابع ىلا مهئاعدب (هبوننوعرف لضأر) مهترغاق (مجشغأم)

 2 .أنثا,تدأاذا .ديجللا قالسخالاو بلة لاىسوم ا ىلاريستي ىربكللا نيدلا مخ لاتاذه
 از باقل جو روهور تلا ىلا دامس نأ رع اول وسلا يال

 ,رمشبلارب نم مهب رس ئأ باغ 'تاغسأ
 م اوبح ات افسنيطوىوهلا نماسب ةيناحورلار حيفا

 أرح هدوتجوبلقلا ىبوملخدالق ةفمذلا هئامس دونم سفنلا نوع
 ةسيقاسورلار م هدوئجو نوعرف لخدوةزعلاتاقداربوهورهلا لحاساوغلب و ةيناعؤلا

 /ىأ هموةسغنلا نوعرفلضأو ةسيناحورلا تاوطس نم مج-ثغام ةبناحورلار حت ن
 دباع قفوي لا ذكى هنارصبل اذه نع ج ورشلل اثير قفوامىأ ىدهامو ةبناسورلارحت ف

 ىو أل يتاارب ىف قرغلا نمر ك2 اذ ىسو مة
 نأ, ةاسفلا باطلو ,ءامل مهو انشأ 0

 هه هش انس ةظاحرمرسأ ابي 3 ١ كا هتافص قرغ:
 لاسلج ناعتار .ناهنازإل ىوثم لاتو هاو عارم وكلك لسمو أو
 لسورة نس ديسيرأ "اعمل نمو (ىعلا) مس يب

 سيتم لوالارطشلاورهنرفعا نم ىرج قاعد نما ذكو اع عن
 ّن نو ىركلا ندا مخل( ىول_لاوّنملا كبل اهترنأو)

 : ولو ةعببطلا موب اودادزنا اف ىولسلاب مهالوّئااب مولع
 ةرفعا الاسدي برش اتلغت هموقل ىو» .قتساذاو )ىلانعتهلوذا
 1 هرلاىمومنا ةراشأ اذه ىفو قريكسلا يدل مهن لاق( مسج رشم سانأ لك مله دف

 بر رو موعر ةذكسأاءام نما يوربل برونو هو هبوفوىمومءاشب بلغلا اعف
 : قنلا نمنانبعشاهاو هلال هلاالاسع
 رشا ءثش غلا باقل رج لمرك ذا ءززعلا ةرضح ةلج نم لمح دقو نسغتلا
 نم طيس لكم ء دذ بع فرح لك انرحرمشع انث اهللاالا لا ال: بلك نال ذمكسلاءام نمانبع
 ةنمانلا سمها ساواحاوةرهاظنا سجنا صاوملا نم اطبسرشم انثا مهوبناسفنلا طابسأ

 1 ملا



 أريرخلارايخاو رمال كرتين يدسنم ضرال !ىفاوتعثالو هاضرو همأبهللا قزر نماوررشاو اواكج ب حلم برشمو تارف بالسم رشم هدنأةهداق ث يح دس>او لكلو سفنلاو باقلاو
 لوقبف ةياكتملا هحو ىلع هحر .انيلعداعأو هحورهّللا سّدق بما خرورغملا اذهرثلو ىمهتنا

 1 (درسو) رااىأ 8 | احلا متفب( مرك] را دمماذكو(نيدنحو) رادعسةنام ردح دصا اذه(نأ) مدركت مكم هونت درس ىارتزا« هرسو رت نيدنجوندنج د دونا وف كوم

 هرادمم ةثامواذه (قعملا) مهوتلا لاذ ظفل هلوعنمو لتالا عارصللا موهغم هلعافر هك ءانعم لابقتسا فن (دركت الل( مك ) مرا لاذ(مهيتنا) دراي[ درس ىا) لس( ةدابلا
 ىتلإتازمعملا م لدراباب مهوتلا لاذ نم: درابلازةراحلا ةرفاولا تازمتملا نمارا دما دكو
 ل سوك الن [يؤو وتم ٌنظلاو مهونل اذه صخنن ةريتكلا تازهعملا رتل ىأىناهتيأو
 ةزمهلا (ةلاسوك) حاصوتْوص (دزشلناب) تي ىوتنمىأدخهك اى .دصم و ىوداجزا
 هرمهس نم( ىوداجزا) ىرهالا هدباع هيداراو لمعلا مساهل اوك طفل نان مع ىا ةدحولل
 (ىرت) هر( نمىادخ) ناس فرح (هكأ )دو كسلا لعف ىاىغا اتاك “ايلا ( ىدركم دن
 تبوصنلااذهور مرشبل | توصكت وس هثم ا ىأ حاص هريس نمىسعاسلالا هو. ينعملا ]ثنا
 ىل اع هرم ام دعب روطلا نم عمجر ف ىسومان ديس[ دواي ,رتن[4نيلئاق علل دصس لاق
 مأ) ىقرافمتدم (دوعلا كياعلاطفأ) همز ملا مفإلتلا ألو دبعو مهاضأ ”ىرماسلا ناب
 ىأ (موفلا ةنيرل ,نم)الامتأ(ارازوأ انم تنور ايت يأ كلم ال دعومانغلخ أاماولاة) ىدعب"ىهلا كرو (ىدعوم غال اذ) لا مكن ذات مكرر نم يمضغ عبتم لعب نأ مدرأ
 6(تل كنف )رانلاىف(اهانفذشنإ مهدنع» تيب صرع ل*١ليثارسساونب مهماهراعتسا ىف“
 لي ربج سر ةرفامرما نمهذخأ ىذملا بارغلا نمو ملح نم ةعملم (ىرماسا اقلأ) انيفلآ
 كل ذك بلغنا ىأ عمي توصى أ (راوخ لإامدو م (ادسج) ىلا نم هغاص [الدع مهل جرخان)
 ىرماسلاىأ (اولاقف) هففهغوصدعب ءعضوو عيضوياو ايلا هرثأ ىذا بازل بمن
 ا فدعأ منوم '0ءالوإاباوج دريالو (الوذ) مهلا لمتلا (عمج ريال ا نان ورالذأ)ىلاعت لات هبلطي ب هذو [:ه هير ى رم ( ىساف ىسومهلاو مكهلا اذه) ع و
 دئع هيلطي بهذو ىسوم هيسفق أ (ىسنف) ىواضيبلا لاقو ءل ةروس نيل الج 5
 ناىلاةراشا هو ىسهتناناجالاراهلغا نمهسيلع ناك امالرتاكأ ىر :رمالاىستوأروطلا
 اور شا دعز مهر اصبأ ىمياو مسهاوةعلوشعلا ىرذ بلسءاضق يش نآدارأ اذاىلاعتهللا
 هءوقى اسوم نامز يسوم لكل احا ذفواجعانيشلو ديف مهلك تازمتم ا اودهاشر تابآلا
 اها عمد دحوم ءابلا مشن(ةرب)ءاملاليس (بالبس) عسا ةل دأ فل الاوعأ لاو باطل انلا تأ درب باوخار تدرأب يري ز « درببال. -ارتاهمهونن ا ل ىوتملاةاذملوإ

 بهدذأ
3 



 وتلا هبهذا (درمباوخ) درابلا ثلثا (تذرا ئكريز) بهذأ
 .ذأ كل :امهوت وعي هناك ةلسغفلا هيهذأ درابلاكلّمملو ليسلا
 ىذااوه هنا كل ععمل هللا ىف اهلمفتول حن هيتشجامو تح ىف كلاعو كناعذا عمادساواسأر

 هلع تنك امتك و ىسومهلاو مكهلا اذه تلفو ةرلمالا ك ةنكاهتلؤسوألي دم هتغسد
 ىدومن نوح وف ىم السا هلبأ ثرسو فيطالادرابلا كلهم به ذو ىئلاسربو ىناسمالا نم

 | منول قواوذتس دأ (نوج) يور سكزىاناتحرس ىداس نوح هراوحردناكدبي
 وهو هلا بوك ىأ هقح ىف (واىنترد)ن لوس (ناكدب) باطما ايلا (ىذوب

 اليل هجولا عينا( ىرتشزكا) ذك( نانجزامأر (سس)تعضر(ىدابن) ىرماسلا
 مورعثلا اذهل ئلاسارتعضو ئثىاله<ولا عيقابو ىرمال اق حف نظل بس نكت د
 ىبومهلاو مكهلا |ذهىرمالاكت ايمعلا ىلع تلقو لطابلا نمقحلا و !نعتو جهت

 باطغلا ب اتلاتلايخ جيداريكن حارصمداسفزو هواريو زتزا دماتتليخضوح و ىج
 ةنىرماسلاىلا عمجاربئاغلاربمش( و ا)ىرماسل اعابنا تملاخملاو

 ءأ نمل اهيرغب ىذلاهرصسد اف نمو هالبحو هروزتنم مهرو لابخ تاتأي
 سول ىرنشم لغم هل نس يفذالز م اطلاىرماسلا امو ركم ظح التو

 .ىنلا"اهلابو ةبرعلا فاكل ار هكس(كؤ ع ثاه ردن تارت فاد حتوكه تكس
 سرا داق ىفه باكعج بالك (ناكسألة ت1 هذيتعالا ل مم انعم مسا طبرلل انه تلهتسا
 ةيناثلا«انيلا(ينادخ) ىرسالاىإهنانءاشعدوأ كورد (وك) هادنلاةادأ هيلعتلخد

 يح نوكين م هسفن ىرماسلا بالك[ (ىدلا][هرهظب و هعتطصي ىأ هج (دشيرت) :دحولا
 نوح وو ىرتثمادبأ لئاطدض ءءوةررو مب اللا ىاذهو اسندلا ىف هرهظب وابراملاتتل 6

 ادمتمترسّيدىال (ىنعملا) اهلاكشاهمهز و هىدش لدكي رار ور نرد
 تاهشلاعبج نمتلطعو لاكشالا عنج نم تاطصو يوزتلا اذه ىف ىرما لا مامتسو

 ور فاقنتء ترس كىأ (ىدشل -كينوجواك ىادخرد) ل والا عارسملا ةطسن فو
 يي تالح ىدز نوحوتما قوسر رد «٠ تالباروادخد اشر 8 ىواثم لحملا
 هلهاوالةس ود هر يلب أهل ابل اتاليوسنلاوناسللاةملقإو بذكلا,ل هلا هيف -ا (ىنعلا)

 ابا

 !ءايلا( ىولك)

 5 ىونثم ىرماساارملاولغموا ديص كلغ راسو لمفل دولا تلك كتيراجح

 عملايكلامش(هش) #تسازسشك ارلهجاناك دوج « تسارتاكش فب زكو لمع



 نفل

 اوىأر دصع مسا( شفي زك) لفعلل عبنشتلا ايي دارأو ةجولاب لفتلاة باكو هو
 الممل ندعم (اررمج ناك )كلش (وتدنوح) كلجال( تسارك)ل
 : 2 ةوافشتاو نيعنل او لفعل اذلاذ ىلع فيح اي (ينعملا
 « لالجلاوةروزىديدزد مثجإل ىوتنم ىرحو زث الامادعاو هند لهصلل ندعم ذم قل
 اهتريس ىذلااهائعمردا هلا نحن ةئابلاةادأ ايلا( ىديدزد) يي لالض نيعورف 1و لهج تي
 |ىذروبن منيع قرس ىذلا (ىنملا) كلىه(تنبار اه دعبأ ىذلاىأ ىدركرود ةضسن ىفو
 ةروس ىف ىلاعت هقا لاق كلوجو كلال ف الاوهامو لالش ضحئور فاو لهج كلوهاسه لالكسا
 لبي رحال ىأ ىربكلا نيدلا محنلاق (هللا قلن يدبتالا ماع سائلار طخ ىتلاهنلا ةرطنإمورلا

 غازأوةداعسلاو ديحوتلل هفاخ نم بلت ما م 4
 هتمملخ (هللا ةرطغ) نيل الملا اهشلاوداملالل هقلخ نمل

 :نايوواديتالكأ نبدا ( اهوا أ نيد ىهو( الع
 .اك و تغفكه حرخ [دز كنا ردز كوم هنلادبحوت مغتملا (مقلا

 نفك شم( تفك مافن:
 حاس ىرماسلا هل مح ىذه بعذلا لمع (ىنولا'

 هتدابع ىلع اوفكع ىتحع

 قما(كامنك (ىس) ى[ نر )هايريدةحن فو ارا تبا
 * ف: لكنكلواربكت أر ومنيعلا اذه نمو[ ىلا :قدلك[ ىدخره)لبغ

 سنملا ىلإ سنملاو هيفا مهنيءان الك اولاق مالهدا دهسا مدعل لبي الى أى للا ليبغي تم
 2[ شوخ ةحارالطاع ه قطابداب ردحار ىرتكم ماهضنالا هلع ةيسنملاو لع
 قاياصلم نيل امل ايئنىأو رمل ابلامهذخأ, مهذع ايئشىأ نلملابلا(ىعلا) (لطاع
 ءايلوالا تام اركؤ اسنل !نوفق انملا الو "ايد" تازحممر افكلا لبغيولا ذهلواصلم لمل اعلا مهل

 مدور رريشىوسرأك « دوخ سح ديار وماحر ف هكئازإل ىونثم نيمرك الا
 عميل بئام ضي ىمردقلا اذهىلعف هسفنسنج ذخأيو فططع سنج لك هنال(ىنعملا) |

 ور طر ءاحلصلا نعءاهفلا ٌضارعااذكةهحوركذلا
 ليم تءقسافلا اذك فسوانديس ودعي نم بئذلا (ىعلا) «دروخاروانركمزاركمزخ
 او دود مرع دهراوؤرك زدوح وو ىرتثم هرضب وءاك |, ىت> هركمنمهناالا باسل لا

 امر نوكيهفييثذ نم بئالا صلخت امل نكد ر(ىعملا)«دوشمدارزا فهك كا شنرح

 1 هتيباكن م صلخ ىا.هن هرعابلو أعين دسال فيكلا باصصأ اكن ئ,فسويلا



 ةيربصلاعمج لب ةرو سلا رو هعرف
 .دهمزاركي نأ

 معو بذاكت سبل هحوا ذه لاق هش لما دش ادن لسوميلمتبا لس
 ىل-هءامامم قدأس هنا

 ضرمب ضيم ربغدادعتسالا ب اعصأ نم نكي علا لهجابأ ناادو (ىنلا) يي درك ر وأب

 دو «عرفاذهو قاسفلا اذكم ذاق ةروصو ةمايذلا مويةنخلا

 هجوسيلا هت زاركب وبأثوحإل ىونتم
 دمه! كوسروان ديس ةضاردخ أ ال هثع هنا ىضرركم أ ديس لا لأ (ىنعملا) وي بذاك

 ارقوشد سديد ه دردباحسازالهح هديثئوحاط ىرتنم رافكشلاامأو لسوء لم هللا

 تازممم ىأر مقل كشّئام سو هبلع ثلا لل ب#لا لده او لسرادبس نم ىأر ةسبحلا

 ءاداع لباقي دسصو ابحاص لسوء ءلع هللا ىف س4 نكيلو رمذلا نافشنا .ادعامةعونتم

 3 ناف الا

8 3 
 اوهق (شك )عاجوالل بون ىأ ةبستلإ (دنما ةدحولل هيفءايل ا(ىدنمدرد) يب تدكن

 ةحاضقلاب ةروشلاكنم باك مهعسلا نم هتسمم عقونالف لاب د[تشطدانفامايز)

 ءانعم لبغنلا ئل(تثكس) قطع(ناهنإ انيفخنا (ميدركتاجن) نم 0
 انرتسةحاشل الاكبر هنشا ةيوثعلا ضارمإلا ىلا وسن وهف (ىنعملا) قخام ىأرا مام

 بولطملا ىلع بلاطلا نذعالىأ فو هئية او نا نكلو :ةةللاو قاما هلثم

 نم(شدردزا) مديدئراراو ب1 لح هاك عا شوردزادوبل هاج جداول ىونشم

 ىأقلطمده(ديدنإ نارسالا كنا رثأ] فانتا كلاذر(واو)ة ص مكس هانعم (دئ>)هةبحم

كل داطاألاذورارسالا وراد زم مكدفن لَك ك هامل 1 كلاذو (ينلا) ادري
 اهر 

 فاسد«: 1 و ىرثألا ذوالهجداادزاهندشرأام لك هام ديعن هرةيمش نمىذلا لوقترأ

 اهنمايلانالتنأ لمت (ىمانشإدمب (ار) 0

 3 اةيوهلا لعت دعب اهف تح ةيذ يا حلا باطلا

 ةقيق عتق اهف سكمتت دس أ لك لاو أ ىأ يملا

 . نآنمك لررط ءءلا كد شربا ار ظناو هكر هكرت

بمدهدرورغملا ىلا مصانلا كلاذو ةصهئاالوث كرئنايب اذه
 ا

 (تذن) «تترزابتركسم لوح البار زو تو دواز نال و وشب بدلا

 عصائناوهو لما لئاعلا كاذ (ىنعلا) بهذ اهائغمضاملعف (تفي) ةيارح ا اهانعم

 ةؤنالر لو> الايرهتم وك لاح الئاق بهذ ةرارم ا غعرثىأ هبالا كرت لف
 » اخ هلا ىش 3 ودجر نوحشذل ا ىواثم هللابالا

 شيا ةجستلا (دنر) ليلعتلاةادأ (قوح)



 داوي ل هفن مصانلا لاق (ىعملا) لااسللهترصح ىةسظغل هيل ت اخ دالومانعن باغ
 ىرنثم راكنالا هيف مكس وىلادجو ىادقاو و ىّذ_>نملامخلادئازهبلكىف

 (متيس) دير طلا(ءر) 63ش هتسربب مع ضرهأ مآ « دثهتسب تعصتردثي هر سبط
 عياتسو لصتم (متسوبي) راسه انعمبئاغركسم دمدرغم ضاملعف (دش) طوبرم

 عيب انتموهغمو لصأ ا مع ضرع! مأو طب رةصصتلا ب رطنانردقلا اذهىؤكي (ىنعملا)
 (متفلا لذه ىم) نمل (نولوقيو) ةدحتلا ةروسرخ ىف ىلاعتهئلا لات لقاع لكبلق ف
 مهناعا اورفكنيألل عفشال) مميياذعلا لازئاب (متغلا مويلقنيقداص منكنأ) مكتب ,امنس

 مهنا) مهباذعلالازثا ( او مهع ضرعأت) ةرذهءوأ ةيوتت تولع (ورا
 ها مهلاتقيرمالا لبق اذلهو كنم توحي رتسيف لتقوأ تومثداسْاب (نورظتتنم
 مهم نوعدتسي ةغئاطلاءذهىركتم لاحاذ هو هحوردللا سف ىربكل نيا مج لاتو

 مقاع(مجاما)اور وركت !(اورفكنيذفا عضنبال علا موي, لة تاحونغل | ضرعو نام
 مهالو)تارفزلاو تارسملا الا مهلافم ا دهباو دةيولو مهباو دش لذا هئايلوا ب

 تنا(رتناو) انيلجلارقال[ قد اصلا بلاملاب (مهنعضرعأ) ةيانملارظنب( نوري
 هصق ه سوةردديازفىتياو:نوحإل ىونثم انركماءانخ (نورظتممسغا) انفاطلا
 اينافاهب ضرمدبزي نلجالعو كلؤاوديناكر ل [خخرصملا) هب سبع ناوخ روكي بلاطرب
 سنعأرقاو بلاطلل : ملا لق مهل صعب دا دزيو"اكم ان هلا لسهأ داع كاك اى ىأاريثك
 هءاجتأ) لجالضرعأ (فوتو) هفجو ملكى تكا (سد+) ىلاعتهتلا لاق ةصملا خو فوتو
 شرف ف ارشأ نمهمالسأ وجر مدبَوعو يطعم مونكم مأنبهنلا دبع (ىمعالا
 هللا كلعاممىلع هادا كلذ غم هنا ىمسالاردب لو مهنالسا ىلع ضي رحوه ىلا

 ءاجاذا 4 لوقيثاذ دع. ناكف ةروسلا هسه ىف لزنأ امج كلذ ىف بتوعف هنن ىلا ىلا فرصنأن

 بونذلا نمرهظتب ىأ(ىكني ههل) كلمن كير ديامو) ."ادرطسبو فر ايم
 (ىدصنهتنأف) لاملاب (يفدسأنمامأ رك ذل هعفنتف) ظعنن(رك ذيوأ) نم عمسي امج

 (ىملتهثم تنأن ىثضودو دبل اب نمامأو) نمي (ىك نيالا كيلعاتو) ضرعتن
 اما رئاخصلا ابدنالا ىأ مملعزاجأ نم لعد :رلا لسن ىفءاشلا فلان نلالح ها لغاشنت

 ل نا ىلاعت هتلامالسعا لب مالا هيلع هك بنذ ثابث اهيف سلف تايآآلا ىلوتو سم وف
 ىمجالا ىلع لابقالا نيلج رلا لاس لف كو لام ىلوالاو باوصلا ناو ىزيال نم ل ىدصتتملا
 انالئنساو هثعاغ ابوه ةءاط ناك رخاكلا كلذا ب ّدصنو لعفام لسو هيلع هنا لس ىنلا ل عفو
 مآ نيهوتو نيلحرلا لاحصامالعا هيلع هللاهصقامو هةفل اخمالو ةيسصعمال#هللا عراك 4
 ىلء انه هدارباامأو ها ريالا كيلعامو هةلوقب هنع ضارعالا نا ةراشالاو»دئعرف اكسعلا

 هجر



 اننا

 هلوق ىف ىربكلانيدلا مخل اق ذهلو نيدشرتسملا اومدتغيل نيدشرأل ةظعو هيانعلاهجو
 لعفلا اذهل نع هنا ىأرجز لا ليدس ىلع تءاجةلكا (الكح) ةآلاءذم ب تءىلاعت
 نيدشرتلا*ىجياومنتغبل نيدشرأل ةظمؤمبانعلاو ةاظموملاءذاهىنعي (ةركذناجلا)
 هسيح بتاعمئادأ ب اذا بلطلا قاود مصل اطال ةبتعمو مهدابشراب ياض

 .٠ ثبدنا يسال ىم هك ذوجال ىوتثم لوغيو وضبرخأا_ اذه لاو ها
 8 : (هكنرج) هيت سخ هنيسديأشناروأر تتر
 (ينلا) ؛انمءانعمىذفا تسخن م ضام ل (تخ) ر دصلا سا(
 1 قوت يلق شالو هردصح رج قيلبالا قف رح الالعو لج ندا بلاط ىمعألا كلانأالل

 عقرا ىلاعلا هسصنمالا و 0
 ملوك شوخ ىثكدتتشكع م ه 29و

 عمج ضام لعن (دندشك) ةدح 0 دحأاب ا ءاتعمسادئلا فلأ تنم (ادجحأ)
 ةلووون ايبلل هكسص نم )ههه وخر ترس( سنك )اوراس ارك ذم
 اتتباردعأا اي ا رعلاءابلا مشن
 5 قوم ومما اذعو نيعقساوراس وللا نم

 دانوالملق "1 يار علا لاا ارف) باصصالا نم 0
 تقود يدرك ى محدرم لو ىرشم عسار كنقوو ب اصصالان ١
 قينلاتاوا فاح دز فنركت (لا) جسر مخ مكس

 ةهج نم سيل ةج هللا باب نسكن هرفأز اذه زعفأو مهداثرالةسرفدجأأال



 ) «دارهدسرانوزف
 ! س(رازهدصزا)ىءاوديزا (نوزف) نوكي(دشاي)

 هيلع هللا ىسهنم تئرو نم لوف مو هفمركدنوركسغن هنلادابع د سمايو هبدئرارممأ ثراوابو
 مهماف دادمةسالاونو اذن ءسانلانان دح ألك دادعتالرظناو بعتتالونداهمسانلا لسمو
 هيف نوميغي سانلا نالن دما ىمد ىو ماقأ ن اسوم, ن دسع نم ندعم عج نداعل ولات

 ضع ىلع ثدعملا مسا قالطا فرعي هو حامصلا فاك هزكسس م ئئث لكن دعو ءانشو ايس
 هللاىغرةربره ى أن ع ىورلاثب دسحلاو هززكمم مسايئشلا :بعسن نم به ذلك جالا
 تافصلا ىللشاغتلا ىف هبدشنلا مجم ىلع هرو ةشفلاو بهذا !نداعكن داعم سائلاوهو هنع

 سايفلا ىف ناتشوةلدالا طئاسو لس اللا بالا ةيابملا قالعن الكو ةييسكلاو ةيبهولا
 ةنملا نركت توافنلا سشلذن دامردغبكَمامعلإو لصاسرلاو ةبضنلاو بهذل

 نداعلا توافنتاب ةضرعلاو ةيئاذلا تافسلابف نونا سانلا لاتهتاكف صاطمالاو
 ديزان دعم نوكي سب رفديدانسصك ساندالاو للعلا مايسة اما اهشارعاواهتاو ديل

 تسرب «سنتكم ىيععو لعل ودعم وف ىودمآلْس هدايا هحوو ندعم فلأ ةئام

 (ينملا) ساضن(سم) ندعلارم ناك )تونعمج (سنتكم) قسمنا نارازهدسيزا
 مونكممأن ما دبعاذكس احض ندعم فولأ ةئام نم نسح ار وتسملا قيمتعلاو لعالا ندعم

 ءبدسو . هللا" شاملا ىراجاذهو نافنور مكن دعم فولأ ةئام نم هللا دفء لضفأو نحأ

 دحأاب(ىدلا) م دودو دردوز ثعزربدابءايس « دوس لامدرأ دابا احا 5
 ىلارظنب الهه تاوهوهنء هللا ىغرةريره ىأ نع ىورملا ثيد ميلة دئانىطعب ل انه لاملا
 نءاموام ار دس عزناللوقياذ اممأو .وان ىف ار ظن نكلو مكناومأو مكسحرو أ

 قحكهداروادنب هي دعيمرددء1لد نسور ئمما 9 ىوذثم هترارحو هعجوو ىدعلا

 ةيمجقلاءابلا عنب (دنب) طبرئالوأ ةس رعلا ايلا عب رضا ىهن (دئبم) يدتيتسو
 دارالاو ةصصتلا هطعأو بابلا طب رئالروتمدللةىممأى نأ نعل ا

 يسهوج ىدركى من ه ديدثركتمار هبا هسونرك لف ىونكم هبةغتالو هحذد
 كتف أك ةادأ( رج )باطن بل ننس كرك اهم اهنا



 : 9 2 ام 2

 0 (لي ردمحإ |اسيلثم
 !قيض نم ىربكسلا نيدملا مضل اقو نيلالج ها توملا (نيعبلا ين

 .يسفرارشالالامعأ نوامعب ى رايخالا لاوذ| نم نواوقي ا ةريغلالاكو
 تح صالخ الاب كب ربع اوركشلا ةدصس هل نب دج اسلا نم نكو مهم ثساكن لبو

 نم ماسقم ىلا لصاولا نا !مكسعف ةةرمما تأ اقل ثأب اجمنالو ةفرعلا :
 ةنرعلا فرخ ؟مامةفرعم لش نابل ذك ةفرعلا فيلا كنب ب

 كءاجاذا) نيمفانملاة روس

 شا كلود 0 ا اولا
 لاتونيلالح ها هولاقالاغل اخ رمش( (ةبويذناكسم نقاتل نا) ملعب (دهش ناو
 ..ف مجاسياز مهن داهشب رضيت نزيل هللا ىلس ىنلا .افىرمكسل|نيدلا محن

 .ادهاجا ف قدسلاك ئماوكت121جصْح الوهاب ىرتغنالنأ ىفبني ةلسرملاةةبطالا

 نلنءاوذ خيل رك/ذلا مهم تنماوسقلاو ال
 هئلادالأ همس اطم يلم بجاولات ةئمؤمتراص دق سئل نان مياونكل تا دهام
 تذاي تاريخ اب قاس مهو دس .مهموهسفنللال مهذ) لاق تاماقم ثالث كلل نب ىلاعت
 |رادةمالا اهظفح ىف اهتحا ماب هسفنلا لا نوكينأىتبنيىد#بلاكلاسلات (هللا
 |ل-سو هسيلع هللا ىل_لوسرلاراشأ س غال هده ىلاو ةءاطلا ىلع «ىؤذتتو اهتمر قيام

 نأ ىثبني طسوتللا كااسلاوه د-هاقلاو كيب يبل لسفن دم ىدعأ لاقُث يح



0 
 ًزيسخأ اذملوا_اطلس كيسي تن ىرايتخالا ولاباهتوفردكب نكلو ىرارطضالا
 سابق سهكت1 رج فران لاءرارقازا تفك 3و ىوشم نأبلوسرلا نع رب هتلاانسْدم
 ىثلا كاذو عيازامارازا نان وام ةالدل لاَ (ىنعملا) مغهجاروأ اوك
 لاشتمالاهحإ انالل توعد ثناكف هله ئأالعو لج قم اهدها2

 نإ كدما ليلدتآ « تسيروخ ىديسشروخزارىئافخرك 9 ىونشم هوان
 هيلمهتلاىلسهناف (ىتمملا) قئالىأ ىروخوروخ (تسب روخ) يت
 نآرالسيلهةلاملا انته تناك ةنراقمو سعشل ةذيل اوم ولا ناكذا كولو

 عياش
 عيوب (ب 3-9

 ذه تل د لولا بغرب درولا*ام ىف ناكنا (يملإ طش: 00
 ةةيمالو ىدررل ناره لة درو ار نمتلك نأ نم نالدرو ام .نكيرل الام ا

 تاروذاقا ديعأ ذا هنا اذه نم بعأ و «لعمل فوت اتينا 9

 ءايلاو ىف ىنععرد( (ضارعرد) اطر ابغاررادرخإ موسعا لغرلاوهة دحول] هيفءاسلا جل :
 ايغارو بلاط لغز ناكنا (ىنعملا أب (ميارد) بالا ىلا عجاررب ضاوي رد هلل ىكحن ف
 ةرابثءااللغْزلانركمل هثمر اكتم ناكول هنال ل ! او صقتنلا هتيكسحن قأك حنا ىف
 نآهجردمانك مزور نبش « نادبار نازو ره دهاوخ بشدز فا ىوشم كحمادتع
 )اليات اتا (منبش) رات بلطبالو(زور ه)البل بلط(دهاوح بش صللا (هزد)
 مو مفانههنالاليل بلطي صلا !نارلعا (ىنعلا) ايندلاف (تاهجرد) ايفر ىتلعش مات
 نوففاثملاب اور هاو رهاطابن لاف قوشراانأو رضمالهنالارا بلاعب
 (مقوران)ق رانانا( ان) جراد دبا .نمرأ 5 راو ريبظو قدرات قرانإو ىوم
 لابرفاس اب هلسأ ةماملانيسغلا متفب(نييلغو) هتغل بم ىناذلاو لعاف مسا لالا ىلا راناو
 اقتدانأةئايللاتاودأن مداو او مقرران ىل فوطعم ة ماع وأ فواولاو يبلغ ةبسرا لابو
 أروبع (راذك )دمحال(دباب ىن)ىنم (سزا) نيتلاو ءرداكنمفقحم (6) هبنتتلا عم

 (ى-ك)



 58 (ه0ل

 ايوبع ىنم دحالئمتلا تح لارغلاك ةيقورافلل ئ الةغلابمىأ قا رفو قرانانأو (ىعملا)
 » سويسزا نم مكى اديبدرأ لف ىونثم ىنململابل اربعيالت اب لملابلا نم وحلا قرفأ ذك

 (ىوبسزل)ا"(ىس) دعباورملا (غك ادي
 *اتلاو نيسلاو شعن عمج شو: (تسشوغم) ذه (نبا

 ىنعملاو لمعلا لهأ مهو سوفنلا كلت (سرغن تآ) ةروصلا لهأ شر
 هةلخورلاعلا !ذهلهأ ىرأىتحتلاقلا نم يؤرلاانأدعاو (ىسعملا) تاذفابنودوسملا
 هذهو ىنعملا لهأ اذهر ةروصل ا لهأ اذه مهل لوذأىأ سوفنهذهو شوغن هذه مهل لوثأو
 ىلسهنان نم ملكش هللا انسّدق هتاف اغلحخ لاح ملسو هيلع هللا ىللوسرلا لام.ةءارالا
 مامناو « تاوحرد ميادخنازيبوح نمإلل ىوتشم اذكو 1نهيف لصأ هنال ملسو هيلع هللا
 امانمماينهلا ف (تامجرد) رنازيملث (ماد نازح( تارك راارمل اسره
 لكل (ارثل سره كيرا لامآوأ كلب رادع(ميامناو) ىناثلارأ لو الاعارصل | ىلا فررص»
 نم(ناركز ا)ىاعت هنلادنع مهلردقالو رئبتعا المعوكل اينما لهأ نمو اين لا نما فيش
 ايندلا ىرتازيمل مان أوأ نر سازيم لاين لا فانأو (ىعلا) ىلاعتهقلا دنع ءردق ليعتلا

 (راقوو باو ةنيكسبح اس ليفت نم4لفعالو 0 فيذخ لكشلي رآلاعت
 قحلانازيك ل ماكل ناسنالارئشلاريإؤفشتةفرع ىلا نأسنالاهءلسوتيامنازيملا (هسسننإل
 ىونثم لوو رشي ىعم ا اذ هكو يملا ل هأ ماين لا لهأ نياعب برلار ىاملاا نبا
 ىنععصيسّقللاروروثلا (راك) هةلاكدوحرتوىرا دررخرخ اه ةلأسوك ادخدياداررات وو
 هلاوكءريدغت يرعب (ا دعما د ةيسهلاولملا (هاسو حسح) ةراملاماللا
 هقثال(روخردو)ىرتش .ةدحوألءايلا(ىراديرخ) راما( رغزاذك دئادادخ ادواك

 ثوكسا ه«يروغلا لعب« ىفالا ىا «رروتلا لع لمعلا (ىعلا) ةدحولاةزمهلاو عاتم (ةلاك)

 هدحورترامحلالافاذهلو بسلا نم لاغو بابسالار مات ال لبق نم 4 أت هتزر بابسأ

 ةلفلاكسمو ةيروثلاب صوصخملاةعيبطل !ناويح ملعب ةريسلا توه ىذل ا عاتمهفئالو
 لوب وه هتيدوبع ضرعبف ةسبغروةمرثو*اذغ هبطعن هنوك ةهج نم برلا ةماشمب هنا هلق
 ئوبندلا عاتملاو اجلا اذكسسلاقتاناسلب 4 لقب لولو ىبرتنا لاحلا ناسلب أ

 نم دم بغاروبل اطهلو_نئالدأ | ىرتسشاكمرا ةاسوك 4 أن مواك نما
 نملك أيون اعرب قتحاكو ثتسلاناو له ىنرتشي قحاروت تسلانا(ىهلا) جي ةرح نما |
 ىنوباطيو بلا ةب ام نوكسم مهنقادح ن ملمتلا ةياشم سانا نمريثك لوغب هلاك لج
 ةيسفجالو ةة-فلل ةيسانمالو ةيسنملل تبغا اولعيإو روثلا لستلا بغرباكقوبغريو
 نلّبال ىرهلا لهأ ىنمعفتتيىتحةينامقتلاو ةينامسملاةبرجتسلاناو ءايلوالا عممولا



 نوكينأيتصم بلطي

 ةئيبآزفدكلب » دركر روح نمأي كدرا د نيرا

 /فاكلا عشب (درك )بهذاو سنك[ تفرإ نان (ناك) ىنمضرعللا

 نعو اسبح تلعفر نظناللثاروج سعف هلاٌئظي ا

لسهالهّا لهأ فرط نم لا كيا دكه رابقلاتازأوت كى لفة [رم
 لالشلاو ىوهل ا

نا ةناوبدتدرك قامو لاتىنمم اذه عضرتلو
 ْن 3 + تديسروار سو

هشافوخو كمان امل نونممىلمت
 ف كوم 

نفوالام(ا سم رص) ميدهدو رادنالف نآاتار مره
 املا هدا ا

 سوئيلاج لاق (قمملا) ىفوطمتىأى طعن ءاشعم عراشمرعن (هد)

 -_ ةكودب سال ىونشم وذم فادلا الغلا ءاودلا وطعن

 شب (سب) (توتحر مز دتهاوخ ودا
 الجال نوبي اود ذهبنا بحل ا هاصتأ دنحاو

 (ىغعملا) )نر ةايراطدك رد ,

 ىونثم "ىارظن نون موا! يوثنلاج
 "دو امءابلا(ىتعاسإ هي دك

 0 زمعو اصلمةعاسإ واراء هنب

 و ها
: / 

 0 ةيمهلا فاككرلا

 ا نااعاتتم

 كك ىدمأ 0 9 ىرش 0 لاذ ىلا دجوت يتم
 نامل يكل ىدزو ىدنأ قران“ 1

 زمهر ردشوح
 اا اطشلا ىلا فو ت0

 بسحانك ولو لغم رذتامسهنبب نوكي ة هش الو كش المان راتب ابحاستي نوابرأغني ىأ

 هو نعل ظناإف :امهئتن ىقلا بسك نكيلو امون ةيسنح النيل ء ره اننا

 3 « دوخ سنجاب ر كم ترص درب ل ظ ىوتنمد اضالا نكي



 "نأ لو ىونشممل سنجريغوهربط عمري نار نام
 ةعرسن درا انهاه انعم ناعل أت (كن) 0
 فقل

 : دأ(مح) مهلاح (ناشياح)

 ب لا
 دارك ىكب وو ضف

6 

 ةيردصلل هيفءأبلاو لاعتساوأ
 لاذ( ىعلا)قلفلةب رعأ 4لاقيو (كلكلاب) بارغل وهو (غاز) افلا

 هسئمرغنم الو هعمرب_بتي ىأ ةعرس و دعب وددرتب قلغل عمابأر غراغقلا ىل

 لاحم مدام بحجر دوو ىوم كلذ ىله ةرمالو راشملا ف هءمريستب هنا ةهكملاو
 ترقب (مدئام)بممتلا ف(بعرد)

 (ىعلا])ةمالع (ناشن) دا (ما) ماهفت
 ١ اذهل :ءالعدجأ ىتح هةسحشو ملام تبلطو سنحلا فال ةن اوم نم

 دصنوج ف ىم دامتالا كاذةلعامو ةعماملا ةهمللابسناك اموامسؤيب

 نأ هطدوبناودره م ديديدوخ وب ثان دو نآر هس

 اح مهدنعتيعذامل(ىنلا)جرعا/ثلتا
 الغش شامه ج رعلانا تاب رعا

 )اسوصخ (ساخ) دوب ىثرفواكىدذج
 )5 دسنولل ىزأبهشىلو ةيسسنللء ايلا (ىئزع)
 'اوءابلو الا ىشثرعلاز ابل [ة1زاس رمل برنس (ىثرف) موبلا ذغملاوةدحولل
 ناك اذااسومخ (ىدغلا) نائذلاو رايق[ مولا, سفنلابءاس ىئرفلا موبلانو

 نيذه نم لك (ناودره)ن هلو( د
 نيريطلا ئذه نمالكت !تيأر اهل اوونا

 ىكباب ٠ دونئكرعوا كيزابهش مساع
 هناف( وادك) هاري فرج ىوقكزاب

 ايلا (ىدغج )دحاو ( ىكي] عم( ]شوكي (

 الوذفراعمالةةعءاجةهح شرملا نمو هند سدل ىأ امشرف فاكنأب

 دوبي حجمزك ىث امخرك دو هدوب نيبلع دبشروخ

يعرهز كرو بنا ىم نيصدلا نمىمل اوطو ريغلا اًدهو نييلعلا سه دحاولا
 7 هاكبى

 (ىنملا) © ىردره ىادك ىروارت :نيو
 !نبو» ديرو لبرب هك ى ىهام ىكب نآ وط ىم بأي لكل لث اس معلا بوم ءربغا اذهو بيع

 رهين وربلا ى< ةاننيو ريدك ملا رف ىأر مقال بونم( ىهام) يدير ايو سسردمل ىرط
 مركملا(ىرك]) ولعيو ويسبب ىأ بر رض, ءانعم بئاغرك ذمدرغم عراضلعف (دنز) ايزثلا

 وق ةبسأنم لعم ا انه هيدارأو لكن مدودلا مما ال طم»ا ارلا نوكسو ةسرعأ افا

 |ينعلا) باودلاثوروهو نيكرس برع هوه ىذل ا نيرسءلاىل برب هل )

 ين و ىمتاساسخلاو ثورلا ىف شيعب لمح ا ذهوانرثلا يل ولعبر برض
 نسحلا قسويد حاولا اذ (ىنعلا) مسرحا

 ف اكرم

 مسج ابوسنمدحاولا كاذو



 غهم)

 .سرج هقنع ىفةربسلا ىراجو أ ةعسأطل اىثذد حاولا اذهو سغ
 تي( نادماكرد) رئاط(هادب) نوسحهن ا دءاكرد ىكد نيو « ناكءالرد» دش
 ماع ءوهو توهاللا لاع فا ارئاطراهدحاولا اد ذو( ىنلا) بالكل لثم(ناكسنوصخ#) تل ا

 نكلةيسانم دال رانتولو باكل للا تيب دحاولا لهو ورا

 ءه) ةخارلا بيط رولا مسا( لك )كر هدنك ىا دك بوك ى»
 ا فاكس متفن(دنك) ادنلا ةادأ (ىا) ن ولو (دي

 يحس رولا لوس ب بناتي سداد يس طالامما
 ادا .نأ

 كلش الء(ناكم) د رولا نان: نم(نشلكز) باطشلا نءايلارفاتتنأ (فازي رك ) طرا
 تاتدوحودرولان ان نم ارفانتنكنا(ىنملا)ةرخنلا كقن(ترغننآ)دوجو(تسه) ملال
 اذهلوءافرعلاب !نع لاهل ض ارعا ! ذك عمو درولا نم ةبسانمال لال فرمشو درولا لاك ةرهنلا

 اي زنا ىخ كاك ديذجب نئابرودونر سرب نمتيرغ ف ى+ لوشب

 (يمايلبش داركم نم 3
 طاطا انحش يطا ساو 2( 3

 باطش هينءايلا(ىنم) ندعم (ناك) نم( زأ) (مك )ل امال ذهدهاشب نأ ,ريدقت
 قس ا وؤدعمنمالتالامحلااذهدهاشب ا

 تامل ديل م ىع تاروت المس

 8 اراباملامنأ ذلا تفحارنههلسا 3 م

 1(ىديلب)
 ةرضح (ىنعلا)ةلاوحلاءانءمردصملانتشاكنس(َتمأك رونال .(دزص) .) قاغتو ىتفظن ىأ افيظن



 ةيدفجلا تالت داو أ اسيغ ىلع لينا قبلي فيكى انو ىنفطأو رسفلا نع نكس ل قمع
 عمى ةبساثمالو اخ معوكسل ةيسنملا م دعل فوةدصن الل الضلاو كلا لهأو ماهضنالاةلم

 (قغلا) م ديسردهاوخ اك لرد [ن مرد دير رن آودبناشي ز مكرثلب ط م ساجخالا
 نابلطي ىم ميدعلا قرعلا لاذ ىنم تعطتق ملا ةرضحةيرشلا فاسوالاوهو مسمى قرع

 ىدوجو فو سغنلاربأ ىنونظب رسسالا فت ذكابأ لوب هواشلشو لورا اذك ىلا لهي
 قروطو 4 بلا ءذه نم هللا ىعطتن آلا "ىلا وليم اوناك اذهلو سالا لعأ لاوس أن هةلاع

 مدن انامل وو ىمكل ذىلع مسمل ةردقال فو لامصتو ينوي فكة رشا ثولوف نوذابلاف

 ميظمتلا لحم نم(لحزا )4 نرعضي( شدنهن) م لعزا سد :مرسئالم كو ل زازادوبت
 هيطوتعشو ةكماللاناىهو لزالا نمةمالعمذآانديسل ناكهنال( ىنعلا) زيبَق كو

 ماظعي ناك ف يكرم !فراظتاو أل اذلا قت الناكهنركسل ميركتلاو مظعتلا ةوج نم اسر مالسلا

 نيتمؤلا اب فيكم نيمالاب هنو + دو ىنعما ةهج نمهل .مدع عم هنشعن لب لوسبرلانوكرشملا

 ىقءايضلاهئافلعن لاو اذكهوارم ةصئرك دنوهت انام ىلإ الا لاذ ناك امو هن مهناسعل دعب

 ةمالع (ىتعملا] عي سيئرو هاشم هكرم- شده سلب ناهكن ةركيدن|شنالي فى عرصعلك

 دآلاسأرعشوول مها ةحر نع ديعلا سلبا نا ىهو ىرخأ

 سوانا هرو دع دود مهو تسوا كرمت« دوعس مها ىرواهذنالاةلمةيسنملا
 دعلا لاذراكتااشأ ال :اوهشنا مالا ملدا ارتم كل لكدوصس أشر (ىغلا)

 ٌتسراءاوك مه « كلمرارثا .بواءاوك مه ف ىو هريغال مداوههنا مدآل ناهي سيل اهو

 بأ (ىنعلا)ناطب_كاادارأو ضوعبلا ما (اكس) ده شلاوه (ماوك] جكعسنارذ؟ |
 كووىنلك لاحاذهو دهاش لضوء لا نارك اضن مداوههناىلعدهاش 4كاملارارقا

 ارخآ(ناياب) دم نيااب سرخ نآ درك ء>ان ه درك رايدر دينا. نأ) ىمهموت عم

 ةياغ تا سعالمالكملا اذه( ىنعملا) سحرا ىأ عوجرلا !لعفا(درك امل -ءالىن :لع(دراد)

 هه ول لقاعلاذلا ذم نب عصمت هناا مل نها لجرلا اذه عم بدلك اذ لءفام لت ىتحوحرأ

 هصبصيتو بدلا قام ىفءردرغما كلاذدامءاةمثنام ىفا ذه سرخ ناري رورغمناداقعأ

 مان( ىملا) م« سيزابوزسكمدعآ ” سدير سرخو بخ ضخ: إلا ىع
 ىم هنعءءاهذفلخ اهحارضوعبلا ىف دانهلا نمو ضرع. هشعيذ ندلاو صدا

 وعلا ةرم م (ينلا) تاوددمأ ىزابو راسا هداج قوز ارش يحط
 قأو ءفلخ عوجرلاب عرس روفلا فله ضرعبلا لاذو تفلا لاذمجو نت بالا هدرطو هذ



 (ىنعلا] ب تفراساتم ىكسس: و رادار وثفرو سرح سانمأب
 3 ماا ابك ارجل يطا نمذلخاو بهذو_ضوعبلا

 1م رقرر طار نه لانمي 9ارثدع اعدل
 : 3 ,كارورطبقأ

 3 طارح لاذ ا كسمايلاع
 (سياو) ضوعبلا لاذإ سكما) تح (ان) ضوعبلا ىلع (سكمر)
 لاذ (ينعلا) 9 (دزخ)تاتدث از فلالاوواولاو ع وجرلا
 نع موغي وهسئع جري ض وعبلا لاذ نا يح ضرعبلا ىف م هرشوايلاع كم ريبكلارفعا
 (قعما) يدرك شانلاع لسجر لاء نأ درك ساه ءارمثتخ ىورتلتساو ىم ههحو
 بدايرهتشاو ضان لج لمرملن لش اذهودحورالض اشاطننخ انا ء+ولمجر طا

 بع خرطو. ايل ةوادعلاو ضبا(
 1 ,فيعضو ناريوز تتوسل ل هع)م ضغب هن حمو ةيحم كالا

 1 اىمفيعش فيحت ةرو مظم ىرترسكة وفر فصشو اخو تاور خر ةيالادهع_(ىنعلا)
 (هروخ)طرشلاةادأ (رك) «نطسزكدرمدنكو سدنكش ه نكمروأب مه داكوش درو
 عر ا ذيع (دنكوس) فام امدارأ انهو

 ينل مالكلا يوهم[ ضمك ) رمدكيا
 1 اظرالو هئيمب رسكي مالكلاج وعم ِتادكسلا

 ا ابلاغ( 01
 تكا افلخو إب ذكراص هرذو يمالب هب نال (ىنعملا) ا

 رمي نيالوأ 2

 2 يكرم لك (دروخ) غن (هوخأ
 ل 0 ةيسسر 0
 نيك يروا فهو الام كو

 زديدازا كوسة ررخرك هدنكشب وق دنكزسو يرحل
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 يمتع سفن كئازإو ىوتم رثك اوديزا هرمكيانيفلحاذاف دهعلاولوفلارسكيدجال»
 ليضقت:ادأ (رت) لفعلاريغنم ( هنفشآ) كنا كوس ش دب كاك « نآزأ :دركسص
 ةرامالاب ؛سقنلا نال (ىنملا) ةيمحملافاكلل ارسكب (تارك ) سفنلا ىلا عمج ارريهشويشلاو اراومةمرعلا بلا( شدن) تن لعش نك ) ناسي فرح (هك )بدلا ىأ نا انا)
 [ةيىريسا نوح ىم هيشيا ده نافرظناو لبعتلا نيملاب اهطلاير لعح أه هنمن روكا
 ديسو مك اح ىلع طابرلا عشب اهرمسأ (ىنعملا) ده نوريبدردرارت !مك اح © دمك اجرب
 » اردتباتامتخردوا سرسرب ىو هقرخو هتماجراخ طنب لالا الاذديسلاو كاملا
 أريسالا دبعلا لانس أر ىلع هرضب ابرلاو ديقلا كاذهيضُع نم مك احاريمالاو (ىغلا) برغي ةيمرعلاءابلا عنو ةمرعلافاكلا مشد (ديوك) جاردن سوا كدر دش
 برت ةرامالا سفنلا ا ذكسأر لا ىلع ديقلا مك امل !برضباكى أ ههجو ىلع يرضي نيملاو
 ىلع مسن تياغ ىذلا لوم اظل اهرارسأب هللا نسق هنأكههمجو ىل علقعلاا 0
 اونو زوو فرم ههجو ىلع هيرضتو هلبتتالومت لالي راذال لع تكسو قع
 اوفو لوق نمزئاعا تنأ (ىنعملا) يوكمولاب مكسنامبا اوظفحا هوت: شدوصلاب
 لاتنيملا ءالردشما ا, قيالكال ملتاما اوظفسا 4 لمتالو هل لسغ ا هلبالل دومعل اب
 مكتيبىنلاةدكر ولادوهعلا(در ةملأباوذ :رأاويمك نبذل اهأاي )ةدئاملا ةروسل أ ىف ىلاعتهللا
 دميالكسسأ ميغلاو رغبلاولبالا (مامتآلاةيسم كل تلحأ) سانلاو ىل اعئهنلانيبو
 نآزوحيو عطعنماننتسالاه ةيآلا ةطتخلأ كيل ثمر ىف مي رحت (مكيلم لشبامالا) تذل
 ها هيله ض ارتعا الءريغو ليلحتلا نم (ديرآم كس هنلاثأ) لري هض نم لاما ىعريغ بصنو نومرمىأ (مرح من ودبصلا حربذ) وجو تول مص مرعام ميركلاوالصتمنوكم |
 ةمظعلاو ة | بحوب ثاذلا مساناةراشالا هريس ىف ىربكسلا نيا مهغلاتو نلالج
 ءاميلاامهنْلس نمو .رالاوروضللا بجوي محرلا نمحرلا عاسسو امجخأ ذااوأ

 فطلب هش :محرلا نيحرلا هعمسأ نمو هلالج ف شك هشهدأ هللا مسي هعمسأ نفت
 1 ا ييأ اب لاسةف «ابسالا باتع مههناعر والا باطخي مه.طاخ مت هلاضفا
 قالتلا مويا قانبملا موي انتبب ترج ىتلا دوما ةوأ ىلناولاتذا مكيربت ل ناضم ادع
 مهدرجو لبق مسه دوهعو قأثعلا اهأ دوهعلاب اوفرأ نانولاو قاذنلا لهأ دوهع هذ هو
 موس مهدهج عار دام مهدو هثمليثل مهدوجو لدي لع مهدوغمو مهدوهتو مهداهشاو
 . عريس نف دهم او «اغلا ىلعربسلا دوقعلاب ءافولاه هنودهعمنوبمحألو هوبحو
 بلطف ماعن الكىهىتلا سفنا !ةمس ف كأ (ماعنالا به مكل تاحأ)هدوصغ وزان
 ا ملعتيلت ىلا ةئئمطملا سغنلاالا ( مرح مئأو ديصلا لثريه مكيلعةيامالا) مارلا



 ةيعك ىلا هجونل اب مح ننأو مرها ف فيشلاك اجا اهامواسن ل1 نم ترغشتا_خان ىجرا
 بوهرمو بوغرم لكس نع نيدر غم لال او لا ملا ةريشح ىلا قولا مارحاب لاصولا
 ةفصن ةفوسوم تناكاذا سغنلا ذي (مكحهللانا) بوبحتو بولطم لكني درفتم

 ةرضح ىلا عوجزلااهطاضيواهحذ الرتب كحيو ةيلفسلا تاناوبم ا عقارم قرت ةيمسيهلا
 هلنالاامأو ءمطادثعةسوررلا

 لاش الو ىلاعت هنا هيل دهاعام ىفوبالو ا ذهالرا ذه لعب الث لهاسألا

 تدنكنث « دنكيمك ايدهعدباددكناوول ىم ريشي ررحاملو اهوتكتتنا
 دست (ن)عف (دنكيس) نم مك )لع (هناد) ىذلا لاو (مكنآو) هئمتترا |
 فطلواولا (هرك) سامسقلاةلمملايسئارسكبىدسلاوهوبرت) هيبشةادأ (اوح)
 نمعم لعب ىذلاو (ىنعملا) روديمانعم(دنت) هد اعم(وا) يلا فارطأ فاكلارسسكدركو

 هدهعنع عم>ريالو فوط. مدهاعم ف ارط أو ىدسلا لم ءاميح ءدسج لعمت دهعلا لعشب

 ٍنسحوم بهتلاردمي رجالاو ةدهاجاردقنالاةدهاشملا ل سعتالو هير دهاء ىلع لسعلا

 تداعب قطصم تفرط لوشياذهلو ناوخالا داعب دوحولا باعتا نا دبه احلا نمو تلا

 اصلا دايعل ءوهبلع هللا ينط باهذنا قاده يتدايدةدئك راسو فام |

 || « درا نوح ضررا «ةناردناو و دشرا.هب ةجارجن ةءاصازإ ىو ةدايعلا: دئاقناسو

 قيفرلا طيختاانم انعم( را هيدشتادأ( وج شيرت (راعب) مظع سبك (ةجاوخ)
 عيفرلا قيقرلا طبخ لثيراس هدم واش مرآ د كك هر دق اص ةبامصلا نم (ىنعملا)

 ليلعتال(نوج) وا ىوخ دبعركو فطل ةةة»تتوجح «را قو تاايهدناق صم ىء

 ىلا عيجارريمةلوالارطكاىف(وازةداعلا (ىوخ) راسكأدوب < (ب) هج (هءه)

 هيلع هلباىل هلوسرلا (ىعما] لبو «بلع هللا ىف هلوسرلا ىلا عج ار يفامئار عشا! فو ىفامهأا

 ىم امركو امال مسو ةيلع هنا لس ةئداو عم ناك الشيب رفا ل

 كباعذيف ١

 رذفتنأ ل مت (ىهلا) بنا عرا )قير طلا مساو هو ءار و مفخغ(هر)ق يفر
 || كاذنأ رمسيو داشراللانا سادي مهى أى ب رطقضر ث ركب أبطق نكيرل ضي رملا لاذتأ

 نوح ىونثم ةدئافهتدابع نمثل لاح لكئفركسعلا سرافءنوكمأن طا

 ود
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 (كرادن) ليطعتةادأ (كح) # دوعزار مزه فاد ىغهك و« دونع ىاىر ادم لد

 اه انهمىفادىمناذك كالو كالءانعمباطشلاءايااو قنلل نونلا نال بطاخ فن لمف

 باطما ممتالتنأف بلغ نيم الثلث الدرنماب (ىنسلا) بطخاوهر (مزيه) معنال
 ةقب رطلا بحاس دثرملاوهو ةقيشملا ندعل ل صنل ص اوحلا نم ماوعل ازيمتالو دوعلا نم

 ةرطس ىلءزينتساناوداةن ديفنانا فنالا ل هلاك انيل ائيه نم بلف ينبع متنا ت

 (ج 1 2
 فرعتالو لعن الأن ادما ذكورضاس مخ بعتت ال( من م) ةسنب زحل ةبممت

 هذسهل تلصو ىتح هتيغصوئتللا ىعسلا نم بعنتال ةنب زخدوجومرلاعلا ىف ناك (ىنعلا)
 ةبارخ نأ دب لعتالوايلووأ امام ق اشغل ةروسمتووس تناكوتو هتيغل نم لكشا نظم

 هنانرم#ل''نع لأ سنالواريبخ م نانو ةلبز هللا لمع اذه لوهتلمأات م لكوذشيز حل اا ن
 مفاذا اوك حسي دردره دن و مور طن ماخاب نا

 ءانعمفاذملا برعم ةيسرافلا فاكل امش -(كالثك )نا

 ملا وعسل حبسا اراك 0اس اواو روت "مشي هللا
 هئع ادد ريت لكمظعرإ رأسا نو ةكلكداسنا ىما الازخكسعلا بلاملاب

 ةيث رلانيعلا كل لسص لانو (ىنعلا) 0

 دفعا هتيذال نم لو ةئيذددوجو لك نظن ماوعلا نمدلولا
 اصلا دا مانع( راسن) راو داس 0 ابره و رام زا راارأب
 20 مزال ةقيرطلاناوخاةمدخو سم
 3 زالقبإ ولا أ

 تاكتناو(ىنعلا) وة م«رمار تكراحل ا

 دق“ 0
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 هللاسمت هيرمغف هلعنرلو لجرلا ب شغف وي رطلا ىفالجر مطل هنأ ةقيتح ىلأ نع ىوردسسم او
 ىف ان ىلنان كيلعءاعدلا ىلءوأ ةغيلخلا مادق كلم ص اصقلا ىلعو أ كيرش لصرالقانا مامالا
 لعن كعمالا ل خد[ الة نجلا هللا ىناخ دأ نا ارورستم نكن كل الب ل يلع طلب و هيمن نأ هللا

 كيطعأ مويل مالوم تيذك نا هيعمل نيل ج ارس ىضافل | لاقو «احصلا نم ناكو بأ
 دوحوم ىف هتلفام لك لاف هيلع ظلغأو هيف

 .هرابىا مفتاع تلال مز .٠ الو نيآريع تس دئاوذ نما

 كلل ةرثك نال لالا انمفاخآ لاس. ىرذراي نكسلو ةريثك دنا
 - :جرار ما دم/نبا لاحول ىم لدو لأم مالكلارمخو لالما سحنون
 ناوخالا عب اي دص نكره ةءاكسملاهذهل ساس أ (ىنعملا) شارت ىرابرخع
 كلل ىلع بجاولا لوفي هاك «افدصالا دمت ملاذا اغص تدغ ارففعا نم متصلا ا دباع لثمو مهنع
 7در «٠ تاور يجو ضوحآ از ىوبشلاذوةحرةعامملا اولتوسيت عوقلا قيرمل كلن الك ارح هفنل تمني ناسنالا لكشملكت هبح اسي امي دس دحيلاذا

 هللا لاق, رطلا عاطت مرو رهظ طغت باكر مجنو ريك ينال( ىنعلا) تأمسو+

 ارتب (ىوفتلاو) همت أاملعف_ جملا لعاولواعنو) ةدئاملا ةروس فلا
 نيدملا مغ لاةنيلالح ىهنناهتلادو دح يفىدعتلا (نآودعل ا اوزينصاسملا (متالا ىلءاونو اعئالو)
 لصاو ل مكم لماك عش نو اهءالا نيتوطل نينا حبت قداصلا دي ركءالىربكملا
 (ناودعل او) ةبملطلا نم ص اومللا ريو ماوعلا ةوءد ىف نوأ ماب (متالا ىلع اونو اعئالو) ل هوم

 ىف نيالا م لاقو ىبهنا مهدا دعتساداسفاو معاشر ةءاضاىف موشنا ىلا مهرلكت
 لامعالاب هللا اونا )اعيد نوال 2. اون ء[ن يذلا اهيأ )بودل ةرو ىف ىلاعن لوقريسفت
 ىهتنا نيقيّدصا ابنا سم ىلا مهتيالو ةوفو مهن اوغلبتل(نيةداصلا عماؤبوكو) تاحلاملا
 ىسو عى لات ندرك حو) ل اغقةءاكح نوعضأ )اذه ىنع درو أو :دايعلاو ل هل ادئاوف ءذهو
 ىالماللا هيلم ىروملالءولج حلا ىوتاس قاذه (ىدماننمتدايعنارجمالسلا هيلع
 ىوسوحزادما  ىم نءرلاةرايزءاهطصلل:داعلا ثناك اذه ,ىلعف ىف دايعل تأثول يم
 العوق لبق نءىفأ (ىنملا) «بيحروت ىديد»امعولط ىلا م بيته نة ىموم
 ىلاعتهنلالاق لس نمر مهلا عولط تب أ رىسو ءانالن ةبانعلا !ذلهىمومان ديس فرطلا
 صيم فا! قوطور (كبيجف) ىكلاىندعىملا(كلد) لخدا(كلسا) صمقلاةروف
 اهلخمأت صربأ (وسريغ سءاشس) ةمدالا نم هيلع تناك ام الخ (ج رخغ) اهجرخأ و

 اهحرخاو



 معمل
 ب تحسس

 ارسث ناريس
 هللا ًاعنانآسدا رأت الوم ةريضح نكل ؛رشملا تال تاوف نم ةبهر .لا يعن

 اروبز مدرك تفرش 6 ىملامتءادستءالل بوغرااوةىدسهلا هيلع قرمشأ

 لإ «يفءايلاو ىلاعنبرلا مسايا (ىدر 0 يدع يا

 نماترشم تلمح ىلا )باطشلا .ايلاوئلعف(ىدمأن) "| ديس( نك ) شرم |روغر)
 هوصملا نأىأىلاعت : برقا بوتئارونلا

 0 :اذكب الشلل الا( كك) 5

 "اب ىسو. ءانديسلا# (ىنملا]ما اهةئسالا ةيسرافلا لاكي( هج) اذنه لإ

 0 ىءانل هنيب اذهرضمرلا اذهامبرأ. ناسفنتاو ضرملانميهزنمو فظن

 جار ريمتميستلا(شدومرن دعن( زاب) © مر "كو رزأو ىديسسري هت نوح ع مودع

 :ايجتسا :اهفتساةادأ (نرح) هلة ىأىروماديك

 زتنكانأ هالثأت يبومانديسلأسوملا

 عمجار ريع (وا) ب زك ل دبع (كر عم وكيمت

 صاخ ديم من ىقناحا لاق (ىندملا) مال عف (نيس بز يلم ( 2 مل بماالا

 ةمال هيف قاقرصت اهات بجوال نامي 8-8

 برو ذعم معنإ ماسلا )هسا
 يوتنم لا داشراللا :الوم ةرضد تشنلا واو امهدإ

 ماكتلا اوةبرغتلاىأ ىلاعتهنبا عم دوعتل !بلط نملك 0

 دوبل ةفوصنلا أ يلم كاع سل انارأ

 ة>راول ىم ءابلوالارو د ىف دعتاىأ ءايلوالارو شح ىف

 ىوزجج قو ىف كب قابلا دكو باطل يذءابلا( كاله) تنأ (ون) يو قىوزح ةسئاز

 نالذاطيشاو شت لاه تنال يش ل تدخر (ىنملا) ىلكذو
 110ا ةةحوسل توا اتقلا ريس دامت عي دسم نسم



 (اذ30)

 تام“ 0 (ىنلا) هبهذا(درب) ف لخ ىنعب( نإ
 لك أيهسأرل ناطبشلا نيعم أس أر ربغ نم هدجو ىأش رس ةطسن ىو ديحو دح ريغ
 ذارمئاماسأر طةءالصلاوءالوالا نع اعطقتما دجواذاىادربةطسن قو

 سل اووسجلا م اهنا حارا ازعل دحام انعم (ةزو لب
 هبتعمتلا ىر سابع نيا نع ىورمتاه سنتالو أولم قرععاو عمسأ ناطيكلاركماوش
 سو هيلم هللا ىف« ىلا دنع تنكلاق كر ةرعشالا لام نأ نع ىورو ةعالا عم هتلادب أت هنا
 مه دع موهتلا نم مسه رغبءا دوشلارءابتالا مهطبخياا *ادهشالو*اسنأباو بل ادايع هنن !لاق

 ىشنادلب ن مهنادابص نمدابم مهلأتمه .هللا لوسراب انث تح ىنارعالا

 ىباضو نوصزشي الو سانلا عزفي -رلا شرع مادة رون نمربأ 9
 |نمأ نة مىرملا عرش برتأ بسن (َس) ضرافن نبالاقاذهلو نوذاضالوسانلا
 نم نئاكسلا بسنلا نم برقأو» ةيحلا هج نما ئاكتلابسنلا ىن» ١ «ىوبأ نم بن
 مانملا ىف لبو هيلعهتلاىفهىنلا نمدعا د كس لقاك ع أ نكلا ىاوفأ

 متغلا بت ذكتاطيشلا ثيدحلا ف هررو .اجتروقاتعا لاكن عرب
 لاقت اكمل هذهدر دروأ ىلا اذهلز ع اهلاوي اتا

 دو> ىف أب دب ىم فيرعشلاو هيلو
 (ن طنز أب (دب | ضا ذ (دربك) هيد :نانثالاو ل بلعتلل ىوالا(نوح)
 ا بز طر لو سابو ملا مهتعب ع رش صودللا لءهلاجرةئ الث همركى ىأرعركلا فرطتاملا ءرك لظاأس(ىنملا) صا اوهوةز دعس سرفلا
 ىف مركلاظذاملاة(ىنعلا) تسنحر تعا حودنءج ىو تمتع دس سمه تفك وو كم ءابحلا ليلق فوبالدحاو كفو بدحاوو في مثدحارو هيذق دحاو (ىنلا) كتاوال
 اذاهل يشمل تاما عدلا اخاف هسا
 ,ىم مولعردقأ التر ةعاهجاو ةعاج ف ,كلوةزاماالب مركسلا
 3 انإلتأ» انعم نيزو ىلع( نم) عير ك دمهزا تس ناش مربي سلب



 ١م

 مم (تاش) عطقاوبعذا (مس) كب( سر ندبلاو ةئخ اوهر نت لاعبو (هتنإ)دحاو(ب
 :دحوردقأ النأ(ىعلا)رخآلا نماشيأ( ركدمه)ممالا لأ 6-6

 تيا ما ا تلا لنا يعادي مطول 1

 ينم ادبلسا

 ىمهئع مقتناو هتبمو
 7 |ىفوسلا بهذاو ةقارظلاوةلبكا مركسلا ظفاملهف

 2 رنا ىارروآم اك لب ه نانو كوسوربار قوص تف وو ىم متبع مولع دظيوابارخ
 ا(جاك) ثيل هدارأو لا .رئاوه(ناثو) فرط (ىو )بهذا هانعمب .يمأ لعف“ ابلاركأوب)

 تو تيبلا فرط بهذا وسلا ركل ظناحلات ىنعلا) فوصلاو ةنرفلا فاكل اركب

 نيو ف ىمهنم ىنغتسنالونر

 هدارأورخآلا انهو

 دياس نوح ىع م يل يالا فل
 هيني)ليلمتةادأ( (نوغ) : 9

 !( ىنعلا] لب إلا فحل (غار]ةدحوللةزمهلا (ةتنم) ايش نطقلكهوخدلا ىأ نلت

 اىأ وب ىشا_ةعجى بج فلو ىرركى وانه نمهودره او ا:طببرضلابهولعجاقأبامل
 0 تيا .٠ » تسام تنم ناج دوب هج ايو ىم اودعتاواورمتسا

 نوكيام مركسلا (ىنلا) «تسارإ

 . هو درك «هوسو الب ىم ىنعلا
 ا (ثفيكش) نكصصو رورغلاءانعم يفيرف نم م صد سمس ءانفلا

 دمالك ا وابقو هتلبحو ه ركع مهرغوةسوسولا مهل لعف مركسلا ظفاح ( (ىنعلل) ريسلافيكش

 فرلا نعرب لا ىشتغي ال هم اوركلل اذهل نم هآلوغي



 ىاوصالسىأثفك ف ىوتشم ةميهلا امهلاب قوملا فلخر اسوأ
 ماطتسالا يعم ابقي رد لل ةزمهلا (”قوس) باكي (لدىا) جزيت_تزاوتلمغاب
 (زيتسزا) انمركل تنأ تاغ (ياردنا) ليمجتلاانلارسك لاما (زيت) ىراكتالا

 ةزاجارمسغ نم ليهتلاب ىنعنا .فودنلا نوكي بلك ايهلاقو (ىنعملا) دانا
 نيمادكرا هب ديريابو دوت هرثد نجح نبا ىوتشم لدانمو لإ نم انمركل تنأ

 ةلصلا«ذهوالكو شام دي وناوأ -كاءارأ قبر طل اذده (ىنلا) #»
 2 ألا

 اوعووركلا ظفاسالا عججارهتتخ هلم انر برش( تفرك
 كلا

 003 نازاوتس انهو 210107
 هل ةريغال ىذا عننمملا حاصلا ىف لاقءرح؟ىف تقاس [ثوبد(تابنتام)

 ىم نايغايلاوهونابتلقل ا اذه رك أ ازياهعتيلكم كابا عكدرياغم فاعل
 اذه (نبا) يي تسيندرهىازمتب : 0

 منا (ارامت)ئدلكىأ هجره ىتممب :
 اذه لك( ىنعملا) قئال(ىازس) يرش .

 ىم*ىند لك ارجو ئالةبرشلا هذه ل ثمو مكلر رخو هلكسصأ مكمزلي هتلك أ
 ليجايتدلا هذه( ىنعما) يرككر دراي مهادسزا هوت وك تغكو تسه

 تؤسملا بناج كا السبح نم هم ع جري تيوصلا نم نلك ام لكو تاوسالا همام كلوفو كلاقو
 : حج ررمالاوخاءوقل تاس لكوضنالا كلذكت وهو

 (دركم) راصاهانعم لكلا عن(تشك) ليطعت ادا (نوح) 2 نا
 لعفهدعب هيبدأتنمىأ ىفو هلا نماعرأن مركسلا طظامراسال(ىنلا] لعق هايم ضام لعق
 ىو ىم الئانام,دؤيو فيرشلاوهيغذلا نيبا_عقرشبا لوألا ةلدعلا سنج نمالع
 لعفٌؤس رعلاءابلارسكم(ورب) # كآظر نم خخ تئاجر جزاك « قاثو ىوسورب نم فير



 سمج, اوءابهواو تراس دوهلاو نام لاوأولا نإ ك 'و) فرمل(ىوس) بع
 قيثولاو :ةارسكلاو هدأ نانولا ىف هقثوأو ه مكمتار ىذفلا هقا يم ىلاهت هلوق هنموقيث اوما
 هول! سرذلا نكمأو ىرسالا «نثويام نابولااودشف ءثمو اثوءعجو كحل اًيثلا

 ينانثدبلا فرط بهذا ىديساب (ىملا) ىصغلا تقو(تما ب
 قافرتادراسات « ارزا ركب هاغردر 8 كم ير

 لف .بلاىلابهذاىآتيبا!بايىفدعا (ىنعلا)نابغابلاةأ سما مسا ا(
 ىاث فكي ش در تصح هربذر ربا طيار

 فيرا ىلا عجار ريهض نيدلا (شدرك ) يت
 قيفدو رظالاعب ساب ب 1

 ه .درس ىو عددنا ىقيرتوأ ,ىرنثم هيف ةهشالنيقيورهاظاذ هو هبقف ثنارصبلا
 ىفهتدصمدغ نم ةياثكةدرابلا ىوعدللا !لعني فيزيشوه(ىعملا] يدرك ان

 تدرب » ىونشم لاقو هبقفلار غو فيرشهنا ىلع هميقن ناهرباثل لهو همأب لعفن
 لمنى مكبرات توعضتأ (يىنملا) يي ديقعا يف اوكست او
 ىو بيلا بتل نما ذهراب لم تود غلا ةمقاناج

 نك 0 هسفطا
 اذه لش ساثلا نمرب'كالثاة نابمغابلامالكررغب
 اكرم ىم ىلاقف هبي ةربهحور هقاسدسف عرش

 ايلول هوما ايرلاق> را ل( نم اكو ل هح نم لك( ىنملا
 اذه ىلعدروأر هاو عدو فيرمشلا بذكن طوهو هءبهذيو نا ذاهر سهل .ىلصلاو
 اراه دش هددر كس دوخرمج» ه !هخرحزا شرس ددرار ع ره ى لاتفالا كم
 مسا "(خرج) نم (نازسأدا (شرس) رودي انعم بناغ عراضم ل ف(ددركر) نملك (هكره])
 تبيبلاىرا ادةبرو دلا ةكرملا نم «سأرناكن م لك(ىعملا] خرج فاقكرسلا لاي ردصم

 موسيقيو نينابرلا ىف نظي ىذلا كا دكا رئاد تدبل |نوكي نا اذه هسسنط نم مزلي الو ل ثمرودي
 ريشيا ذه ىلاو هتفس نعرمخ ا هنأكم ف م-خالعسملا ام
 لاذ هلا يش ىو (ىنعلا) لو سردالوارروددبوأ لاح « لوضفلا ءايعابتا تفك

 ّ كيل كاس اطرلا الأ ماديه ديالو ذقاأ كالا
 ةياكلل *ايلا(ىدوبن) طرشلاةادا(رك) ) نادم كارب يدك جك « ناديرمةعانو [



 ىلع ديم عسج(نادرم)نابعابلا ىلا عمج اربع (وأآ) ن
 (ىنملا) لجأل(ىاربإ اذه 3

 ارق خاوخ) متسع سات[ تنرشيي 0 كم لس
 ريهشنيثلاو هبغ# (شبب) ركملاوةليملا انعم سرغلا:دعاقىلءنوسفاعمج (اهنوسفا)
 [هلبقو هيفثلا اهمهمالبح نابغابلا ارق(ىنملا]لاطنئىتسعج( ريكسقس) في رشا ىلاعجار
 ارجأ هيلع مكلثس أ الزة ىلا« هلو لوس هوفسو هية املاظلا لاذ رسثلا بمص بهذو
 ىد و هئاوخ هك تغا.نيردنارخ ىاتفك لب ى كم ةسيجل اباهورسفو ىرقلا ىفةدوملاالا
 مركلا اذسهل لادن مرام اب في رشقل لاق ههفس نمو (ىنعملا) يلم ناريمنرمخبب 5

 ,مالارخت عبر خآرخ عضفوم ةطس ولو هيلع هللا له :
 هج ودفولاوه(هجع) ب وكي انهيت يمشي هنو طيذلام ىمه ةعارربش و 5 ةلاعد نم

 أولا: (وديزدبشلا ينعم ىهىتل!ندينام نمانه (دئاملا ذك (ىمه)ماهقتسا ءادأ ةنا
 عييسلا ني ىعلا] بش ثى قاد ءانعم (قأن)لو لا (ريمغببم) ثنأ# () + 5

 ريغ ييركث لدا هش أولو سو: دى ت ىابلقتنأو عيسلا يشن
 فيرشلاعم(في ةرشاب) ييتراخ سي ل ذلك م[ م يخلمد زم درك نأ في رشا اك مفذا

 هركللاوأ لسيما بح اس هركملا ىأ يللا لحرلا( نعاس د رص لعف رعفلا لاذ (دركتك)
 لوسرلا لم (سير )رعب (دنك )نآسلل(هك ) رعب 5 هركملاوأ أدب ىلا ءاهذا

 في ىذا فيرثلا عم لعفلعشلا اخاه لجل (ىنضلاجراموهىذا(جيرا)

 >» لوغووبد اددبرادنبكةحانإل م ملسو ءءلع هللا سلو سراادالوأب جراما

 هيبشتذادأ[توج)ناطبشلا (وبد) لمفيأدنراد) دم ىأ تح (نكمجان) يود
 ةوادصو دنح ”ىا ىنح هركملا ىأ ىضلملا لح لإ اع راطا ذا( ىلازيعارم)

 يع لوسرلا ل عم نوعملا او هو ديزي ل مم ىضلملا لحرلا لاذككمب
 فيرشلاراس(ىغملا) «باناعتسجامتكواهيفنا,«بارخ ماظن 5-8
 ىو اهانيذأ انتبوىأ“ 0 ابارخولاطظلا لاذ لطي م
 كلسما(ىندلا] مكتب روحا مخ 2 ًارادبعا »لذ
 ىوتم لل ير للا ااسقانو ادرف ثيفينآلا لمحتوريسا ىأ كلحر

 نك ألا لسنا ( ىنعملا) كمن « مامدمهو قالو رثر
 2 )/ دان كا ١ اذهلشو أبت لنكن ابحاسيوافقتالواغيرش
 (ىداد) « وعلا شبابك :درك قبحا « صرف بحا نيد ىدادأإ 2 2 ىمؤأ لا
 00 ااا

 ءاملا



 ملظتلا اهنمو ىطم ١ىأ ايضا

 قوةيردصلل قمن أ ىف'ايلاو اذه عم(نيدب) لوغيو هيقفلا بطاخعو ماني
 هدقتعتو نابع ائلاودو ضرغلا بحاساد هل ىنع لوغت تنك ( ىنعاأ) بال

 ىلا 20ج 0ث وا ىبقت و نائما راو زادشاوىمسنالايطابش نرافو نيه حاصلا نع دعد نم كل ذك_ه كوبل ضوعلا ءوسّدلا ذه[ ةجتلعف هيفا ىنمرغتتو
 يارشاع ه تسد درببىا تدنياثاىونت قي ى مليم .هئالثلنال هيفص كراع تن أ لد تن الئاكأ في رشلا برش نماغران نابغابلاراس
 هيفىناشلا عارصملا هسيلاراشملاو اذه ( تسنيا) باطملاةادأ (تا) تف نمأ يبوكسنو

 باطشلا هيفءابلا مينوكنو) مركسلا هيلا وانه ىلاىأت (ينارشاك )اذكر ماهغتسالا ||
 اذكسه لا عطتنما.(ىنعملا) انلةزاجالهىأ (ثهما) تنألغتاوىأ
 تسدناب و طيسو ردىداوك تضر ىو ةزاجاانا لهل قت لواثه ىلا فأل
 ماهفتسالاىنعماهف اسبعأ أرثىأ ىشاملاةءاكحل«ايلا (ىدئاوخ) ياطبعردلا همن
 لك اوىيركى ا لوخ هلاوهو ةصخرلاهذهلثم (ىنعملا) تناكوأ(ثسدباب) ىراجكنالا
 طرح ارصلا ىف ةلئملا هذه تناكوأ طسولا تنحصر ف ا مأرفاهحاسنذاريغب كاوذلا
 "جة نو تسفح تنل قو كر ير ذطعا هذه تلعن تناكولو نكن ىأ
 تلسر براغا اح تاقنابغابلل هيقفلا لاف (ىدلا) يديم تارابزا كس ؟قارستبا

 مك نافتالاو داحشالا الرو هنانفر نع ميغا ىذفلا لاذ« ازجا ذه "يلع تردق
 نابغابلا هيلع قرطنو بغتفر هاطلا لع نم معاك مهراك أو سانلاماوععمأي

 .هذبو لئالفلاو كفاارمظتل ساتلا ةقرغت دير هنالناطي_كلاوهو
 بلا عيص عم قنا اذا لاح ىلا لاح نم بال _قنال بلقلا "قوص ىسفنالا ءانعم ف لوغتوأ
 كل اردلا لمعلا هيف عمو ىحور نم هيف ذو هوديمتاذف لاه هلل اه سن ىألا حورااو دو
 مهلقيال مهرومأ عموج يف اوقف اوتو ىإسنالادوجولا مركهف ةسيعربشللئاسمل ب كردي ىذفلا
 مزاللانمسهمد_>او لكم مقننا اوف ةرختاذا نكلو ه>والا نم هحوبةرامالا سفنلا داطييش

 داحضالا نم ةثانيشرألاةدامع تناك الو ا:طابوار ها :

 "قارزا ت داع نبأ في ىوسم مو هيلع هللا ىل < ىنلاةدايعلو ضي
 ةلصلاه نه جال دايعل اذه (ىنعلا] يي تسأ هلمام تبحدسصزا هلصنيو#

 هيلهثلا لس لولا ةرضح نم ترهطامو ىفاك# ١ ىلا ةيعرشلا ةدابعلا
 نم عون ةثام لماسىونعملا لاصنالا !ذسهو افن[ءانمب ىذفا ىو هلال اصنالا لجالالالسو |



 ((ةلف]

 راسوراس( دل 0 هيد عر لأ

 هذه نوكلو
 ءارىبات 1« ديدن ىف وسر دش تداءردإل ىوشم ةبهلا

 اةلامص هآرو ىباملا كاذ:دايعيفدنالو هبشالبوهىذلا لودرلا

 مزاللان أ مظءومر اج عمل سو هيلع هللاىفس لوسرلا|هلعفو ذي ةيولعم#لهةدابعلا

 ةقيقملا ىف هلم نم ثعطقتا اذاكنالنيه اصلا هئلاد ابعت ز نم عطقنتت اا

 ارد» ايلواروضحزارودىونوح 9 ىونثم لوغب وزلعي اذهلو ىامن هللا

 ترسهاملو الارظنو روض> نعادبعي تنك امل (ىنعملا) يدخر ارودةتش
 قوركارخو » تمعن اهأر ههرمق ةقت”نوح وتم ىلاعث هللا نم اديعن ةعيشملاىف

 هجو قارف نوكيىتمامع ءاقفرلا ناره ةصتن ناك انو (ىنعلا) ٌجتكتازناهاش

 تلعاذانرثك أ وديزأ «مءانوالانيطاسأ ا ذرب ءاقارار ده نم ىفدأو لفأنيطالسلا

 «ذاملاعلا قرف است تنكس ١“)
 0 اذه نءالناغ نكن الردملا فت كت او 0 نيطلاصلار

 | ىع_نغت ف لاقت ةياكملا.ذهدررأ اذهلو 00
 وهو ىاط_لا ديزي العش لوةناس ىفأل
 :ةيوداح هر مو عج ىاربزا « ديراب تما عيش

 الرجالة كمفرطا دضتو هحر
 آل ىونشم ةرمعلاو زار دركمار آرب ره

 ىفاملا يك لسابلا(ىدركب ,ةراملا للا نععربثزو لع (صر) ذأ أوءادنبا(تسغتزااإا

 مجلامفي (تح دعب (زاب) ةدحوللىرهشيفءايلاامأو ىتفرىفاذكو لعفب ناكءانعم
 .1ناكو (ىنعملا) ب باطلا هوردسملا سجن مةيرعلا

 رعد فوم رابخ هر
 نْدلا فارم, ءاممفاكلارسسكي (هرك) «-

 (روشردادك )اتلطمرودلا» انس م ,ىتدكو ىشاملا ةباكسإ ايلا (ىث كع)

 ةريسبلا ناكسسرا (تريص»نكرا) ىلع (ر) رهف(وك )وكي نم(تسيك):دلبلا
 ناكراب ٠١! ده ىفنوكي نمالئاةفارطالارو تاكو (ىن

 ,ىوشىد رم بلاط لّوادباب «ائوراجر هر فسردبا قح تف

 ع



00 
 باطن نأ الزأ ىنثاللا ةسح اب اايرذسلا ىف هءلاب هذ ناكملكى اع نحلا لاق (ىنسلا)

 لاف نانا ىألئفئارسا اىنبف ابيطخ ماتىسومنا ائيرسىراضل اىورالحر
 هلا نا ىسو أف هيلا علاوي هلع قابحتأل

 5-5 ةعقئاو» كعمذخأت 3

 ١ قا ذكتالملا رك ذل لهأ اواشسان) ىلاعت ةرشبالمعو
 لوقيو كد كراذولو ملو لالا ىلع بجاو نيح لكمبل ل٠ اينسالالاوحأب فر اعلاو»ا ل

 متي ىبخك مناد عرفارداودا ترم » تابزودوسن
 هيااراشملاوةراشا مس !(نيا) سعأ لع( نك)

 لنا (ان) تنأ (ه)أب+ا) علا (عترد)ررشلاوه(تازاوإت
 ايهلاازتكادسات كرفس ىف نك (ىنعملا) عرتامخافرعا (تادعرف) ررشلاو#

 عيب لاق ناسنالل ناين يامال امهلرابتعاال ررضلاو ةدئافل اءز اهو ةسيناير# 2
 لوقبو لتع عرش مذتلا لحالو ةيهاالا ةنزحلا

 اهدصتنوكي ربا عرز نملك ( ' ىنعملإ) م36 رباىأ تلا م ا

 |رمالاعبانأ ,نعتل نأ للتي دسا“ .هنال عسل

 هيفءايلا اددنك )أمال 0 امل كك
 نأاذات ناسنالاوهمدرملاو :

 هلا ضرف: 0 "عزت تنكناو (ىنغملا نيعا انا _فاوهو م“ 0

 قرأنا ,تاثحلا نما دءامر معقلاكىل لولا دوذجوة مق هنمرصحالهنا لمان عرب ا
 اهباوث دعب :لبممقلاقأنالتاريطا بت تمرزنا او لماكلا لول كنا د>ووهو مجقلا عرزان
 بلملا لاقودك 1من اينابرالحر باملار خا! ىفثل لو ةءانالومةريشقم اذه تاء نانرمغال
 تاب تال اسجل ككتعبت, تصح هبل تلسواذا ننانالتاءالحر تثكنااينابرالر
 هديدإ /مهدكم قذر هك-ذود> ودول ج تةووح ن دن وشم لوةياذهلو ثاريذلا لعذو
 ةيعبتلاب ةكمشل ىرتاهدصقتو بهتنالو ةبعكلا دصقا للا تفوداك ان( ىنملا) عدوا

 لح ايريخ لك سبل يل ص> هايلوالا ةيوؤرةس>ايسااور غلا دارا ناك اذا كاذك
 فاوطلا نال لا باوث نم مر<ربغالة كم ةي و ردصمي ىذللااماو ةكمقي ور غبمكلا دضاقل
 .الوءاياوال ادصةينأ هريس ني ثلا لايق ئاللان يلا ضورذ نم ةيعكسلاب
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 ةترعسبتر» و دووتسردددجارعبرددصتإلل وشم سأدال ئاوف عتاب لصح
 بيبحلا ةيؤراج ورحلا ل سوهيلعهقلا ىف لوسرلاد سة باك (ىنسعلا) يدوم مهكئالمو

 لاقت ءاكح دروأ اذهلو كل ذرمغو ةكئالملا و
 وعلا د دباروا هنا دمارعب و ديرهوبىزورتخأ 1 (تيكح)
 قرشا هتبب ىأرو هش أ اديدح ادى

 0 كى ل اذه نمتيبلل
 أامهست .اونذل باطلا (زاينإ ىرحالاوقيلالا (دياب) «راغأ

 عرشمتلفىذلا كاذديرملا كاذلويشلا لاغ (ىنلا) تاذالاابيداراو ءالملا (زامن)
 باتت ناذالاتوستئاطلاوهو قبرطلا ادله نم عودت نس ىرح الاو, نقئاللاو» دوسقلاو

 بلطر هلا قدي وبا (ىنعلا)دحص ىتح (دباس[] ارب (ىس)بلط (ىتج) ع ,ىسأ
 دقاي ىربيديد و ىم مالا هيله بوما ..ان ديس سكين ةرضخ ا دحاو دح حاربت

 (نورمش):دحوللءابلا (ىبي) ىأر(دد) جرا كورت ىوردديد « لاله نرسم
 كاسل نق خود .ريهالار مخ 1. (ى ريل ]2 يلوالا لا .رئابدارأو ل ثم
 تكا ةرستللاجزلا الكسر

 اكس وتلا ىف دتول!ىأر
 ادئمقاركنطاا

 تالراملا ١ اذهىف قوذلاوؤوشلا كاذري عفان بر ةئامىرايؤرلا

 نع هئيم ىلولا ضمت اذان رورسسلاو قر نارخرلاملا لاذ رتل اررورشلا لعوامل اذه
 9 دلل هنيع تئاذاف قوذلا وقول ١ كلاي اذذلتسناك ايندلا
 هرباوخرد بعكس نول وثم قرشلاوىوذلا لاذرب
 ,هاطوئضم(نشور) موثلاف (باوخرد) ريثكتلل ةبرعلاءابلا تشب (س) دوش

 لاعوهر مونلالاعف أ مونلالخاد (باوخنورد) باهتا(لد) ريسنو نركم(دوشيم)
 لاثملا



 ((ظكن]
 نوكئاربتك ةببحلاءايشالا لاثملا اعف (ىعملا) ةحرفلاو ةقاطلا ياني ٍعمسس) لاثملا |
 أراؤنالا لو هنأك ةحرفلاو ةقاطلاةءانع نوكي لاستلام ىف بلل او هل ةئيضمو ةرهاظ
 بلقلا ةطساون مها لا تاالاع نم ةرهابلارارسالاو ىملالا ماعلا نم ةرهاظلا
 || تسقراع « شوخ باوخدنبيو تسراد_هكن اف ىوتنم ةرهاظلا نيعلل هيف لخدمالو
 (وأ) ىرب (دنبإ ربخناةادأ* ءاتلاوزيسلاوناظغي (رادم ) يشك ديدردوالاعو
 ءانعم شكيب هلصأ سمأ لعذ (شك) نيعلاف (هديدرد) رادس ىلا عمار ريعش نيعشوملا ف
 همادقأ بارت با هللا فراعوه ةئسحاؤرئرون ١/ ذلاذو(يندملا) بحصحأ
 د هللا فراغوه بيغلالاعلاوحأ دهاشي ىذلا نا !لوي هناك مكسلاك نيعلا ىف

 روبادمت_(ىنعلا) جلاب بح اص مهو شي ورد
 اعارترغ تحرم درابىا اكو زعتشك ىو .لايعيج اماشبأ

 ديزي وال شلالات (ىنعلا) )منا( تغب) ماهغشسا مسا أ (اع)
 ىونثم ديزتو دصقت تاكم ىأ ىأا رع باطلا ىلا ةيرغلا مزاوأ م ىلاكزعيئاطسلا
 ىاذلما (مياد) هب «ردازكرأدهحدو» تفك نهكبزاعرادهبعك دصت تلو 29
 تقولا قريكبتل !*اهلا نوكسو ةرمحتلا فاك اوس لاء متع (هكب) نم (زا) بلملا
 ديزيوبا هلل اق (ىنسعللا) قيرطااداز(نماي] آمنا ةادأ ( 67 اي)مصا (نيم)
 1ىل رمكبتلا يدا

 لن بيبو ددرغت مردزا عراد تنك
 ألا [ىنعملا) رف املا لج الءانافلالا تب !ةأتلاو نيسلاوءادر هلصا ا

 ىرتثم اككممادرلا فرم ىف طوب يهاه ةكينس يام مهاردللا نم كلم
 .اليشلا لاق (ىنهلا) يرام 7

 2 ا اح او ةيعكلاب فوطتاكتأ 0
 6 رد داو قل جا قدر يسفعا» « دارا نمسيراةردذاو ل ىوتنم
 .!ىطعاىأ ىنادقاوعش هاردلا كنتو ىضساب (ىنملا) ىضسانءانعم (داوج ىا
 م قار كى درت رجال ىوتنم 0 ت1 0
 ثلئابسحاو(ىنعما)تيعسو عجانه (ىفاتش)تدجو (ىفان) م
 | عبج كفك ىيذلف اول يندب اغصلا ىلعت ,توغصو ىئابلارمعلات دجووةرمعلا تلعف
 ىنأ نع ىورملا فيرشلا ثيدحلا نا ذأ نديغي هرمسهتلا سد ناكر و هقالب يا كانم
 نمالابتاكا ًاذاةنحلا الا ءازرج لس دارور ربلا حل اوامهن .ةرافك ةرمعا |ىلاةرمعلاةريره

 ىوتثم هكلمقى أ كعمدكةئثىأ نإ راهبات
 نيتثامإ ,تيود) «تيدر# وك ربت 2:



 قحوىأ قا كاذحوءانعم (قحت[قح) م21 ةزكيدوخ تبي رام« ثسا
 قه (دوختدبرب) فوه ىذلا(!ماك) تأرهل(تسا .د)ك حور ىذلا(تناجدك) قملا
 ملامطو تأردلأل ور ا (ىنملا) اراضى لعج (تساءديزكيإ هنيد

 نامت هلوغب مارحلا هن ذرات
 .اهاملا

 رس ةناغزين نء تفل وه تسوأ ب
 3 كل ىاعت ناسحاو 1و

 .نيرشاو ,]ديخبهذي ل(تفرنكورد) بكل او

 ثببلا كلاذىنيىلامتهللاناذنم (ىنملا) بهذام(تخرن) مورقلا ىلا (كحنتا) ريغ(زم)
 بع اهلوخ دنإلا ول درل ىأ

 ليلعتةادأ (توج) 2 ةيدركرب قدص هبعل درك < ةيدارآ د حديد رم نوح إل ىوثم
 يدل! ىلاوح فاكلاربسكم (درك )تبر( )يات (ارادع)تيأر ل (ىدي دارم)

 لالا لا .هلاو تلعخ(ةديدركربإهذارطأر
 هللا ىشر ىنأ نءىورملا ثي دملل ىلا

 جسرا ةروص ل مذلدقأ قلخة شرب هقهترو دف معضلا ل ب ىوانلالاةمةروس لعن
 هتافصو هئاعسا ىلع مهتلخ ايلوالاو*ابدمالا نمل ءاكس 1 !تاسنالاو هر شما مدآا ذهىلعذ
 هستءاحلا موت اطافالعو لج + لاف اسوالاو مولهأا نءم_ْمرهاظااو ىتلاالر 20

 ثنا افاترلتر رااةيؤرك ىيؤرتناك اذاةىناثلارطشاا ىفلاقاذ هاو هتي رك مهنب و رو
 اوودصلا ةبعكىنةءانصااوق دصلة,هكفارط أو ىلاو-ترد
 تءاد دو تعاطنمتمالخإل ىوتشم اذكى مالا ناك

 باونلا .نمىلاعت هتدحر ةعاط مدخن ( (ينعملا] ي«تسادج
 اهورسف مكعمي هو ىلاعت ةوقب تارقلا هءلع وشب و ديعب ىتمللانا نظنالىتجهثءاطوهللا
 الاش ىلا عتق نا نيزاوملا ف ىرارعلا باهولا دبع عشلالاق هبة دوجوم مكتنونيكو هلعب

 نمزا قحدكاىرا دان
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 ديرب ىوزادمأ ف ىع اهل نعذاو بلغلاو حو ,رلاب اىعتسا ىأ هنذاىف اهعشو بهذلاةفلح

 ةديزيوب !(ىنعملا) يي ديس ررخ ؟ تمرد ىس
 1 ل سو سمالارخ آو ىسجشم ذي زي ولاغةدايزلا ىف فاعلا
 ,وات دشرياذ هلوالالاو هرثأ ىلغ ناكنم لكك لالك نفراعلا

 ذ(نازىار(دد) ىنلا
 )ةبحالابققرلاورملاللا
 سو هيلع هللا ىف-سلوسرلا ىأرال(ىدلا) .هنعههاىشر قي دصلا بأ دوهاكه روما عم
 ىلسهروما بج ى هل همي دصت ى عل ابل اك زاع لف .اخلأسر هيحاصنلب ءفحلال ضيرلا كذا
 (اييوك)رميلعهقاىلسىتاىأر(د دام ل(توج)ضيرلالاذ(وا)ابحراس (دشم ذيزإ) دبر كارو رع مدت اساوك م ديدي وبسبب توجو ادشم دزإو ىم لسوءلم هنا
 لوسرلاى أر ال ىباسااذلاذ يح (ىملا] قل ب بره174(ًارورم) رسغتلا لاذ( مدن لوغت
 ارم ىراعب تدك قو ىو هدجبوأو هلا هدلخ سغنل ذل اذ ف هنأك لوقت ةبثرم لسو هيلع ها ىف
 (دادماب) ىدنع(ن )ىلا (دمآ) ىطع!(داد) يد[دمأب نمرين | طلس نيادمأ .«داد تحي نبا
 ةلودلا هذه ىناطء ا ضرملا هسفنل هشنؤ ضي رملا ىنامسل لاذ لاق (ىعلا) حابسملا ىف
 داراو ديناوج ىهو ب وتلا ىئاوح دحر ةيشاماو حامصاا ىف لاق ةيشام يي تيس فش نبأ مودقزا «تيفاعو ديسر تمص ارمأن) ىمحابسلا تةوىدنم ناطلسلا ذه اني ةداعسلاو
 ةيسشاحلاهنعنىذلا ناطل لا ىلا ابر اشا تنل ةادا املع لخداو ةمظعلاو ةعتملا مب
 ارهاظلا قوه يذلاناطالا اذه, هونت نم ةيفاعلاو ةحعلا ىلاتلسوىبحح (يتملا)
 الرابمىأ « بتوىراهب و رت ىا لإ ىرتشم ل ةياغالا :.ة11قوةمظعالو ةمدحالو
 ٌةوروتحر نينح نح «.مركو فطار ىرب ردأ مب ل مرههنو عجول رابمأنو ىجو فعشو | ضرع الراس لوقيف < هاما بلاط عيت( حلا جدأ( دن:) (ب) ةررصلا ءابلاو فمش( كراسي )ضرع( غر) كابس( تسمن "ادد (ىا) يبقا ةيود»



 مل
 او فطللا نم ةخوخشلا ىف اذه (ينلل) يب مقسرداد

 ال يشعت رهمسوحرب ب باوخز مان مهدادشيدردو ئونثم معلار فعضلا اذه
 ىرولظقامحو اضبا اطعام (ىنملا )نوفا( مهرب اضيأ (مه) ىطعا(داد) باتش
 2 سمرات نوح بس هلج مسا اق ىم ىبدغطل نما سهو ةعرمد:لل فصن لكم ونا ىح
 لم ريللا ةلجج ماناالىتحا ,ىدملا] سوم املا (شيمواك) يشي وخ فطلزا قح ديت اهدرد
 0 ثنيزإلل ىوثنم ىنافطل !نماءاجوأ لب هوو قا يناطءا سوماجلا
 ءالؤه محرتو محر ضرملا ذه نمو (ىندم ا) يدرك شوماخ نم ديدهتاج زود « درك شوج
 ناطا -هنوكاهلا عظعت عمو: دماخو ةمك اسيا هديدمتنمراثا!لعحو شابنيطاللا
 هر تسوردانهجرهكدما عل رو ىع ى: الءئابنانيط اساعسناكو أ اللا
 (ةزات)بللا(زغم) ةنيفدلاوةسنيزملا ةيعلا فاكلا تاب (منك) م تسوبدي اروح دش
 ةئيفدوالام ىلا يندلا ف ضرملا(ىنعملا) دلما (تسوب) )شمع !(ديشارخي) ال (وج) ىرطلا
 أريسةىلشيا نمرتغصا !عمامجلا ف تباشثلا ثيدسميا ةسمحرلاو وهال بيس ةمحزلاو ضرما نال
 اسال لتمهلا سنودن وم مهو نمالا مهل كشنو ار خختسان ل مرفأ مطور كشف ىطعاو
 دصغتا اذا ضم ىذفا ناسنالا ا ذكزوالاو زويل ظدلج قرخخاو شمخغا الأب رطراس
 هسمنوا كامب يتساوى اتا اذاىونعإأ رماه اثم تاسنالا كل ذكو فملا مسخاو
 تاعاطلا ق امخ بن !ذاو ١ هلرشغي نا هل ان ءاعح تا كك سانلا ىلا اهكتشيإلو اهمنكب
 ىم لوبا هلو شمل ما ةمىف ايمالامإتاوفكَسا الل[ ىلا عرب ساو تاضايرلاو
 ةلظلاوةقعلا(كيرات) «دردو ىسسو مغرب ندركربم «ب درسوْلي رات عضومردارب ىأإ
 ملقا عضوملا ىلمريسل خاب (ىنءملا)فءضلاو*(ىسس)ىنعمرأ و ىلع (هرمن)
 ىو لوقيفوهةلوقم ىأ ةة.ةاا ولالاو فعضلاو مخل اىلعربصلاو ةمضايرلاوةلزعلاب درابلاو

 تاهكدريدق (ذك) در دعمه ميدلي ناك « تسينمماجو ناوبح“
 ءالؤهو ىهل الان ثعلاحذق بارع ن اركسركسو ىدبالاةايحلاءامنيعنعملا فوه (ىعلا)
 نالخألا ل يدبتو تاس. رلابدوجولاءانفاو عض اولايضاغخنالا ف مهعبج ىلاعملا
 تسر« 2 نارا منا ب ىوشم نالز كلا. كل ءورارغلا نم لاا ةديمملاةفمذلا
 اوهوراه عج (نارام) كاذ (تآ) يتازاريركمنازخ تأت سرامجرد » نازخردلا
 قرمشم عسيرلا لاذ( ىمعملا) فيرنا ىف (نازخردنا] روتم (تسارعشمز حسسرلا سف
 فيرخرب .نوكيالعسيرلانال فضي رحنا سم بر تالف عسي رلا ففيرحلا ذلاذو فيرملا
 ءالتالادر لهي ررهتتا نءبر م الفطالا بلاط فطالا فروملاورهقلا ف فطللاو
 ىنملا « زاردرع دوخ ل مرد باط ىو زاس تشحو أبو شاب معمر مهول ىو لوقياذهلو
 حا تغرس كا وج لاو نظفت ايش جواس ظنا





 نمر

 كارب رب راندك دهاوصم سن ىمنكللاوحالا ثمظتتا
 تح لطتةرامالا سنلا (يملا) دست اوراس ارك ارزاخ عش اع ارواج « دنع
 4 قردان و يصل

 لفطلا ىأدعم (واا) )< تناناررتو نكن( فالغروت :
 (تنا) قي رطلا فو(ءار ردو أ  مالار أل غطلا هات ذو (ثفك دنا أمالاوأ

 لاق (ىدملا) كلساةسسرعلاب هتعرمعدو عوةولاوهو تداتقا نمت ثموك ذم درفمريضاح سحأ
  قيرطلاكلساو هفالخ تنل عف !كلالاتىنفا كلا ذرة مالاوأ لغطلارواش هستمالوبنلا

 نوكسسحلو ٌنهوغل او هورواشوهو ءاسنلا ويف دراولا فيرش اا ثي دسللو ه ديرت ىدملا
 ةراهززا ساتصترارتوكسفنا» ىو لاش مالا ن

 لوسرلا معتصمح اهلعرج أود ا مل : زهكت از
 ةارمالاْ ال 51 ةارشلا مسكاوومتنأ أ ىه لب لامه نم برضا مث ةهلا اخ اوًةرو اشملاب

 الفان كنهد عال ىلكر ثنل_لقتوكتلو انه مز( ناكمال قزح اهررضعأ ؤزح
 دو سهل تروشم» 0 لاغاذلو ةنلاخل اب اهحالس ناك داسغلاعس مسن

 فالخ لعما هلو ةنأم لك لسن ترو اش داو( ىنعللا
 (تدياز) تدار ىركمو تسراوم س عن ه تدامرهىزورورامرك ف كر

 امل رمهأو مسو لسا تلاتاجا ضرفولو(ىنماا) باطذلل تديآ مرق ىو انهءاتتانثل دل
 نسفنابتروشم لي ىع الالهلا كمت ركللا اذه واركمد .نال داو ةراكمس مالا نارلعا
 لاعفلا سفن عمةروملا(ىنءملا) لادا, نآس كع ديرك هحر هب لاضرخآ سي وح
 قرات و ىم سفنلا ةفلاخمباوسلا نياعنان ءكم لكلا ةوغتام لكل اوحالاو
 (وازيتسساو) سضنلاعم(ىواب)تناولعنال (نابنرب) موايماربكم ىرابب ود« واربتسساو
 5 علا 4بولاارك حب (دزإ يرق عازم قتال تايمخر اناا ضداثاو

 كاما حرالةينانلاءايلاو دشرملا «داراو قي د_هلاوهو راي ١ (ىرأل دع ىنعب
 0 اهعبر دقتالو ا لعولعت (ىتسعلا) طالتخ الاوت ةرمسلاهاتعم (نمآ)

 علطت تحتال عي هعم طلتخلاو هيرب ءاوويد ص دس مع ىلا بهذا اهدانع
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 معا .الاىلهردقتو اهركمىلو

 1 ياس با عياش نيك )«ركشبنزادرش
 براش اعمل ع اغلا !مساةاداركو ىضرملا نممدملا بنو ذح أب ىذاارتش:لاو لضا ران وتلا
 تارا كذب شلال خلع نم ةوف لس لمدعلا (ىنعلا) حار ملاوهورتسكنلا

 ازادروك » اهنيح مديد سنك مز نمط ىماالذوةوقدا درو لمكسرخحارج نم ايبا
 3 أي ثا سنت ارك ارا( 4

 اردهدبةدعوإل ىم ةرصسلارصمقطيتو مول ةييزو املي اقافتازم
 ةديدجة دعو لد سفنلان طم: (ىنلا) «تسكشارامارابتارازه ف « تسديءزإب |

 "نا لوغت نإ دبع اولا كلل ترسك ةيعو :ِفاَع ,بئانلا

 كماهدمو فلخت لب هئمْئث الو دعب هدددتو هن ةرتكرة مولا كاهنلاةا,ن لاطعاو

 عج ارريمذوأ سةبكيم(توا) جي دج ل[ ىزوررهتوأ و ده دتلهمدوخ 3[ دصرعا
 1ل اطعاولر(ىهملا) ديد (وب) حب( هنا م) كل سنتل ا هانعم ب! طم فوج تاو سلا ىف

 انلسولو لومي هنأك ةدم دج ةم مضت موي لكك ل نيبخالا ال, وم لوم ناكو هتستئام ل ومهسفن

 مرك ) ىم ريحت ا ذهو سمنا)كيإلوو تل اغالو ةءاغدل نكل لوط معلا نا

0 
 (ددشب) راصت لج ريمي :دحولل ىد رمى ؛ ايلا (ىدر ىوداج]

 اهيرونوافدسو افطلوامرك اهلوقتودرابلا سهلا دسيءلوم(ىنعلا) لا ليلا (اردرص) ب

 فيكق فديو علابلالجرلا طب رياك عتب وكم الاخ او اسحو ةلوعم
 ندا 0 لو#إ مدا ماسح بل ا عرشا نوار ةيرطلا نأ

 ضرالا نم (هروشزا] تن الء(ونيإ هنو درارنف دورتك و[
 نيل ماسح لاء ايضا لاعنإىعلا )الكلاو بعل راق اكل

 يكنالادوج وشي

 اي 0 جزا ىأَةِد

 ناكو الع مراسس باس كيف (م(ىعلا) هدرز )بلغ ا وتلا

 ملا نيبو مهبزاسءوسلابةرامالا سوفلا | باص الو ذي هناكح ورم بلق اعد لج نمءةبلعت



 .شيزاناملخ ل قع ه جلع ءاداشت مهارأض نبأ م
 ىملالا"اضنتااضيأ اضل ا ذه جالع لعب (ىنعملا) ربما داماتلاو زي او دمك أل ةرركو هلبالاوتاريملاوزحالو+ةبرعلا ناكلارسكب (ت دك رعي( هاد معانا
 قئالذن الءنانىلاعت هاءاشتو ريدعت.الا ىلاعت هللا" اضقعفد ىلع نور ةردنال |ىاللا أ مجان
 دات ادونجيرك كن اوهايسرامتات سا تشك اهدزا 9 مناريحو حا ىلاعتهتناءاض ةن

 ةي>تراصةرامالا سفنلاىأ ءادوسلا ة يملا كلنو (ىنعملا) ةدحوال اذ ءايلاز ئملكنمدودلا قاطمةلمهلا*ارلانوكسو ةبرعلا فاكلارسكب (ىررك )الاذ(كنا) ءادوس(مايس) يح( تاسناا بنل ةريبكلا يح اهردزلاهللاقب و( اهدزا) جرب

 «درأ تنسايأت و ادت
 (ىنعلا'لمجو لف ىثممب (دذركأ| )باطلنإ:امأتاّرمو اطلاوهوداد نم بكرم (تدادإ
 (ىبوما ل تيجي كلنامو) هملةروس ف ةوم, ىلاقت4[باملا يومان ديس. اشير ىطعأ كف
 بوثولادنع (!بلم) دفعا ارنا ى اصنع اَهش رعت هيلع ب تلم اهفدسالا

 نأ (ةيح ىهاذاناهاقلأ ف ىسوملب اهل لاق) مارولا درطوءامسل اودازل المح .(يزكم اهف ىو)ءاك أنف (ىمتغ ىلع امب) طم يل رصتلا قرو طبخأ(ش
 الاطعأ كاذك اهز_خأف نيلالس ها (اهذخلات) اب رس.اهنط ىلع ىشمت (ىصدن) مظع
 03 روح فةالراهذ توهر كس اذهانبر
 ىوتثما ذك كتيب رم
 ديدج( و رأ از ظت

 ىلاعث ةوثل مالناهبلعى نوبات ديس تازحتم ضعن تناك اي ءاضس ا ديار أو ناطلبساي اننيتنلا (ىنلا) وسلا ىلابلا نم( ايسمايشن) عا( انكب) ,ءايسىأ مساكين 2 ٠
 ,أ (كلح انج ىلار فكما

 نم هيلع تناك اما :
 ءربخأ ةنآ) معلا ىشختسهألا عاعشك
 الوم ةريج تأك



 مومتلا ىف هللا اممذ فرصتلا عمنيرا هلا كرت رم هسيلا دوعتةر اخو ةرضمرعغ ن«ةينارو
 تاعاطلارؤبنم اددجتتطم ذا هلوقب هيطااذماو ىزيكسصلا ب

 ,توزغاب ردم دزاتمدىأ توسفمدكقرب تخورفا زود
 وفن مهج تلعتشا (ىعملا) نتا اهانعم مآ لعف (نوف) سفتلاى 0
 سفن نمديزاء فن نماداهضغ نكسيلريأن ب اهل عداو ةيقراهلع نا لالضلاوةياوغلا لعأ
 ىلع فيرشلاةلسفنف أذل او .ارصلاراسو ران حاس ءناكسساذار ارمعلا

 الوهم نركي نأ نكي ممدرغ)
 /:سفنلا (تسغزرد) ةدحولل“ا ايلاو ايفا انفع (قك الارأو أ كل ىؤرهانعمامولعبوأ
 ذنلا (ىعملا) ةدحواليفءايااوةرارملامسافتلا(ىفثهدوغب) ركللا نم (ركمزا)
 دقعب الم اثيشمتظا هتركمام ارتاسايفامل .كنرآو أ تأ تيؤرراكمر حب للا ىفةرامالا

 اكىأ اهنلترغو ةرارحلترأ اهزكم نمرا سفلاو هيله
 ه رتمتج ردرعت2 د "تاز ىونشم اهركمأ
 يش (تويز) ى> (أات) اذهنمىأ ,تازنردقت
 3خ] سقنلا ىلا عج اريممسج بشلاو بالشلل

 ررمسرم و ةريرشار ك2 خب انصغ ف ىو هتان متبل ىف نك اهتدهاش
 كسلا ذك. (ىغلا] ليل( ناي شالا ديص (دو)“رفأو (هوبنا

 © رطخ قريب دزأ رابانإل كوش هع هلل كان
 لاعب كالولا ىلع فارش ثالاودو(رطخإ

 لاذ م( نآزا) ىأر(ىديد)دئاز (توزخ) طرشلاةادأرك | نمةخنخم 0 و
 لوسرلاب هذى ح (ىنلا) ىذامملا ةاكطىديدفراتهءابلاو لعذ(ىدرك) ركسعلا

 را لعفا باصصأ يلع ادئازراغكملاركسءلوسرلا ىأ رولورطخالب مسبلع من برشو
 نونمؤملا أ (مهومكي ريذاو) ىلاعت لومي لاغتالاةروىفاشب 6 مولع مدي لو
 مسسيق بو ) مملعاومدغت فلأ مهوتاموأ نءبسوخ (البلت مكتيعأ ىف ةيقتلاذا)
 ما لأ ملال برحلا ماضل لبقاذهو مكل اتق نءاوعحربالوار 0 مهيعأفف
 انيشمولل ةمنرظنلا ىف ليل ملا اذهو نيلالج ها(الو غم نأك ا عأ هللا )مجانمأ

 يا ىوتثم لاتاذهلو يسأل موقلا ىلءةمقنو مهولنغيو رافكلاىله



 ممل

 راثكلا م ذبل ىهوتبانعلا ثن(تيانعتتآ) «ىدشىلدديو ةروادحأ «ىدبت
 دجأ(ادجأ)ا ب امتالتنأ تاكو (ىدبنلهاو) تناك (دوب) اليلن مكترعأ ىف مه دو
 تناكرجأإي ( ىغلا)الطربمت (ىدشم) بلقلانابج (لدد) تنأ ()الاو (ةرو)
 ىرتنم رافكلا نمافئام بلقل !نابريسنالاو اهلال_هاو اعافثالتثكو ةبانعكللت
 ءانعماند ّنكلو لباق(مك ) اذ نطابورهاط د أو 7 2

 ارهاطلادامملا كلذ (ىنيعلا) لسو ءءلعهقاىلسلوسرلاىأ4 (اروا) هارأ(دوغ) لها
 الهسمااليلة ب اهجالو لوول هوا ل_ب ىلإ ىلاهتهتلاءارأربك الاورخ ءالاو نط ابل او
 دا ىرسعزان © وربارىرسيدركر سودان ىوشب اربسبو
 نمدهجو ردرلسو هيلع هللا ىف ههنا ىتحو هرمسإ لسو هيلع هللا ىل هيل ءرسإ الدو لج ألا نأ
 ىذؤتىتلا ضل ءئيهنسف (ىرسيلل ءرسسينف) ليالاو ةروص ف ىلاهث هوة ىرسيل ارسفورسعلاا
 ةذشلاو رسعلل ةيذؤا !ةلشلا (ىرمسعلاهرسسثسف) هوقو هناا لوخ دكسس ةح ارورسي ىلا
 هلا لص لوسرلاك قيسمحلاب ق دصو تاو ىطعأ نم لاح ناك اذاف را ش. هارانل لوح دك
 / ىوتثم ناكرانلا ىهو ىرسعلا نع هضارعا نم ةئما ىهو ىرمسبا ءريست ءاكأو لسوء ءلع

 ءابلاعشب ( زوري) جدوزوسأ قيرطو را شتجك « دوز يارد م تاون ف
 (لوسرلا ]4 نال( شح هك) يدا فيس (ةو) يشل رضأقلا ةيرعلاباهرسكو ةيسرافلاا
 ركسم هيلا نئارا (يعلا) قرط لجسد( ة يمت رو) نعم( ) سو هيلع هلا ىف سا

 نسا, حجب 9 قم نيرطا العنوان عمت نما نال ار ةطتك ال ةرافكملا
 ىلاءانبللا (قج)ىذللا كاذ(هكل 5) رسلان ةبركرا ١ىاو « رد زادها
 (رك ا) عصفتؤادأ لبر يعمم (ىاو) رفظلا نم (رغازا )نوكيال(دشامنإءر ملل( شتشب)
 اىر(داممز هريمظو ملا نكيرلىدلاكأ 4 وهوه (هبرك) طرمشلاةادآ
 ةرصنلا نمانبعمو_اريهطواروط 4 قحلا نكيإل ىذلا ءلاذو(ىدعلا) رك ذعمبس (ريريش)
 دلو ب اردصرل اىاو ,ىمهلاح نوكي فيك ةرهرك ذا عبلا 4ىؤ ردا 4ليورغظااوا
 قاسم نم ىأرشا وا (ىنعملا) ب راو ىمسلاب (شلاوع ( 0

 رانك اركسع ءامسأو لوسيلاة«اران
 لوو اوثيلاللةمالسالا اركي

 امم.ثرقكسيالف ل وسناطركلاو سيلا! سئ اسد ىرينأب ا ذك يونمملاداوجلاو لاكشلا مب

 2 ع م 2 ٍِخ 0 3 0 - ع

 راو صسلاب أن هرورغ



 دب وكو ةنرتح ىف: /ةزمهلا ا ذكوةدحرولا هيف“ ايلاو هتع هللا  ىشرو ههجو هللا عرك ىلع مامالان فيس
 عيبنلا 4 ىريببسلا الاذ مو ةيرحراةفلاوذ4 ىريسملا لادن م (ىنعملا) ةدحولل

 نأ درارشأرو 0

 راويلف نا ههدم اذئخا, شب و ىأربأ
 ويلف عم (ناويلف) )نينا (هدم5)اربوكم (دنشاب) مهلجرأب(شي وخعايد) ا
 سول اايلك (هدكش ت 1) فرط(بناج) ناتانأب قمل ا تفوررفاةنبق وح
 [رانزمم رافكلاقايراثلا لع بناج ا نين 5 اويركي حو (ىعلا)

 لعذتروقا ىلع تنأ حنا
 مك تارك نيه ولى ميلا ايما أ دوج نفت ذو هوو ب

 نيتلا اذ نام مسا (ىنعلا) يتسآءدتحردواوتابرك
 ةثالا لوطناك قع ناج وعنا كح رورسلاو ل صفا وهر ة
 الءونانوطلا قو الف ةنسفئاسر فال[ ةئإلث هرعو اعارخب“

 ىلع بضغاذا هنا كلاذو ىسومان د يسكب لع هكيرإلا# باكو هتيكرزراخبإ لايطا ىلءءالا
 ىلا ءاعدو هدجوو هباطف مالا هيل هىدؤمان د ستسيجلاو .ه؟رغاو لعل للم
 ءةثع تغلف هاصف هيلع لاماف يسوم ردلارزووز معن لقا عتتماننامالا

 ايفل هجر امكأ اوال لطاذهمام( ا
 ا جوع لثم ةئامنكلو بعكسلا ىتح ن انلاو رانكلان مأ البل ىرب
 الا .ةوادم لم مث كلهو هيف ىرغ

 |ليرتوخ جوم ديا » ولاقت هيفرلب الد كلا موتطاورحولا_بلت
 رعتر ل مرت قمحالا لاذ فنلا جومىرب (ىنعملا) اير درعتديام ىو لسم
 الوفعمر اعورشم نيزوكمملاىأ مول ىريلوفعلاو عورلاربةلوقي هاك سالباارث ةرعهلا
 ءاسنالاىأ اركلم مهلعاورسج اذان نمالال ا اارنم[ط اريرحيرعتو ل سملا للك

 [ىديمرسرا قدررسزلا ارو داب ب روث ترعرف اررع ناديك 22 وظ ى م لاقاذهلو ءابلرالاو
 قاس:ؤتلاو ةبلو>رلاةهجنءىتح افشانرعلا الاذىأر ىلا نو ءرف(ىنهملا) جسدا
 || (ننر «دوب نيب قانوصرف هديد « دوتابر ليرد ديارةكوح ل ىو كلهو «بنرصلاف
 7777 بصل



 محل

 ةريسل | ةئءارف اذكرصلار عق ف نوكأ غشا نايارث هذ طئذ1قأامل (يعلا) هت اير شارعت
 رهتاارع ءءرعت ىف ن وكي هراكئ ارا ق اسو لماكلادشرملا ةةيقطارص بناج مهءدحأقأاذا
 لوقي هاك سفنلا قئاقإة,تارهنوكت قم ةريسسلا نوع زاثلارطشلا ىف لوقياذ هلو

 ب (دويدو خب رك ذم دوغ عراضم لهق (دنيب) ا لوَغ
 ,ها!لهأ نمىبحالا (ىنعملا) توس(ثلناب) قير( ا
 ىف هتظيو ايرط ىرياشيأ الانتقام نوكي مالا سةنوهوار كس
 !تاكلهلا لوس هسحور اس دق أك لوغ تو نوكي مالا
 ةطنلقلا قررملدةقيود امتعالا وسو وكل اهلا يرط ثاسيومحالا اهارالابئافش ةدشل
 فيكس حورلاب ةراعلا ف الخ اهنمدبوةلاعفو ةميدق كالفالا مولومل بهذبو
 ىقلأب ماسجألا قل لبةحاورالا اعف هدبعأ تنك تلك بقى زها نم درعأ التاب
 هس ل خدي ضي رعتلاةربأو ىلص ةثحولاعفدو مصنلا ضاممالو ةروصلا له[ دري و ماع
 ىوتثم لوميف ىلْعل ازاجلا قير ىلع يذلا يومآ فعيد اسي دسافلا ذملاّدر مهعم

00 
 .طعأ ءانعم به انعرك ذم 8 تنل م ىدركم) يمس انت)

 داراو ل تالا مسلاب ثولم رثشت 000-5 (ىتلا)
 و رامنوح ترم نازومل ذرب « محروم 0 ىو ىوم الهلا دسقلاب

 ل برضتال (ترم) لملاو هر روم عج . عتانوم) معت (زومآ)
 ا 5 ! (ئسلا)

 قح) ع ايس
 ىلع (زارفربإ رثاد(تادرك] ا : 8

 00 يذلا 2 اعلاه 0

 كامافرح()
 شي يتكرر ىكق اذ 0 ١ (ىدرك) رخكل كش ك2
 هسا هلع وانام( انلوذ+ (اراهضبدك ) 6



 ((نمف)

 نم كتل ىرهدلا يح ايقابو ا ا
 :دملسسالا فوهو نامزلارورمالا(| رعد الااكتلامو) لاقو لمدن ىلا بهذو
 .الا تاكرس ىلاثد اوما ةب#ىتعي (مسع نمثل ديمهلامو) هتلغاذا ءرهدوم
 .الذا (نونظب١ ما اميكوأ ثعئاراكنا اوأ لالغتسالا عاب

 اا متسنادركشلل قع ا كانالابط اوذي رهدل ا ىلءاضرتم»
 0 ع 7
 قول اس ماللاوةالصلا مورلمءاينالاانلهتئاقإ
 (تساثداع) 0 ةنتشللتالا (ىدك) «ثتساثباعىوردهك ىف

 .ةادأ(ق + 1لوعملاىل!نوسنللا(قوبكتع) ثداح
 داغ(تساثباغ) تيبلاف (ىم)
 املا تيب نازعيسايلوالاو“ الا نم قيما ناسنالا (يعلا) طلطلا تبعا اوةدحاولا
 بهالو ثياع اندلاولاء تيب أ مل هب الؤزجلا لمعلا ىلا بوسنلا ثوبكتعلا لا ذوثداح
 ثوبكتعلا نال ب هعالو ردط بع تماس محلا .انلاراكمالل عمانو
 هودار ترآ و كم ثياعو بعالت لايف
 0 بلا بدني[ هش "تسيدر د
 (ناراع)ةدوعبلاىل اهنافوا هك اهريدغت(وك) رهط تفوىا نهد .دكرا)مركلا

 (تسيد) ىف( رد)اعومد( شكر و) عراف ىه تفارداز) سردلاةدم وعر ععيج
 (ىكعللا) رسما ةادأ تساود اتسشلاوهوءايلا كوكسوذلمسهلا لادلا تفيد, 7
 ثتامو عسا فتداواجنال هتقيقح ل ءئاليأ ماعلا اذهرهظ نامز أ سمعت ىتمةضوعبلا



 "شفر وس دش اب ع 0 م
 ةعيقملا فدردلا ناك لرعّدلاو نسغلاةقيقحر ةيهام معدودلا تا ضرفولو (ىدعملا)
 .«ةئافح عم كالذالا«ادئبالارحأب لاعلا ىسولالا لعلارهظم ذك ادودةروصلا قوالمع
 نوح ٠ ير فار نرخ قلك ذكدودلاةرو سف لقعوهن نر هلاوءانياوالاو 5

 ىلع نر عمج (اهكنر) كري مزال لوهجم لاس مذ ديامن) ياهكن
 نم (نانا) ديعب (تعردد) نج (كرب ادأ(نوح) لك لاوهو سرغلا ةدعامأ
 نمالك ملقم ىري ياهلا (يعلا) عمرفذم رع وهوْلْنس رق عج (اهكشسرفإ) 0

 يأ مسار ةديعب لاكش الا كلن نم نما !ريوه كل لافلاو ليلاوتارو هتلاوتالايملا
 ءاءدعبأ ىلولا اذك | ْمع دبعتو درحيوهو ٌءعّونَمن

 اذكو يي اهنا ىمشفأرشلا :أنا يع لوصف «ةقام ىلع كاملا نمد قا
 ىري نم اكسس تنأ لما ماعلا ل قمل داش لوغتوأ مسئايلوأ نءلضفأ مه ايلوأ
 0 [2 هيفا جدسسالاب كامزال ىم ما خسا .ارزيَمثم ظن كل ناريطلاولعو د

 (ىاج) ماهفن اةادأ (دحر) العأ (تسالا) ثيبأن م[ كلنرأ) 2س

 ناكم ال ىأ نسل ناكم ا و ءرك دءدرغم عراضم ايو دا( يرد ردات انج اياد
 لشلا بحامايتنأو كلا 000 واحاشج تشي ىتح لثعلا داتعال

 (عرمإ يطب[ دريرداملانرم الاب ىو-)ت ديلقت ىفا ذكو باطضلل هيف
 ديل بط الار ريطي لدم كاكو لو( ىنعملا ) رب (درحدخت) ري
 ! : قل لس ادا ل طرا
 (تشنم) ع تسامناك ن-كلانو نسا راعه تساي تاج لاب و ىديلةتلعإلا ىعلا#
 !م ذل تسش نو نونا دلا تف ىنالاةادأ هلو ةسبب ريع ام ةظذل نم ة بكر
 نكي و اذ لوسفم سيئ لوسغم لوهثم مساةلمهلا كيلا درك



 (4جقل

 سل .ملكتملاادأام نم سرغل اة دعاق ىلع ةسبك مه

 (ينملالاش :صوصخم ىأ ل ءالاوندءلاو هناكلا (تسام ناك ) دو»ةل اوهو ردصلا ندي

 ةيراعبتكلا نمذوخ اوه ىديلفتلا نال (قيفضلا مدل فالخي احو رلى دياقتلا فلا

 انس دف هناك انب ص وصخ املابالرسفمسيادشرملا ندذوح أملا عَتلاامآو» اب لر_ةموه

 لوسغمان كلمرغ انحاورأ لاير ىديلملالعلا قيمت له رمئاعم نحف لوب هريس هللا

 :ىفانلسو لم ل و_غمريغانرو دم ىف تداثوه ىذلااه أو ءالا,بتكسلا نم
 5 ثوةيزاعىديلقتلا لها ١لوةةوأ اذب صو هوان هأو م
 بيغرتلا لجالة مالم ارانخاو نب دلما فه ضن لع دأنا دبأ انه دعبيال كو دعات نضواكلد
 قيقملا معلا راخح اور لابوه: دارو مالكممسإا ىلع هعشند امام ىديا العلا لافت

 صحن ىف ناك ل

 لك (ىنللا) 7 0 وره هرب 7 ىتازنرخ
 1 9 بعت ليلا مسلاو رهزلا برشاو هنمبرها

 "ايش الانيأه غل ثافتتالا الا تاءاطلاو تاضإ

 ىمأ (هد) م 0

 هللامالىذهارهتفلاوهو (سلفج]لاملا نعمات (هيامرس) ةدئاف (دوس) طعاد انعمرسشاح
 سو هياعهتا ىله 0 ايسعطعا كحدم نملك (ىتعلا) ضر (ماو)

 ىمبا لى مد هزلارتخ اوءارغشلا ىلا كلامو: '١ضرخاو بارتلانيحاذملا هوجو يبءارشحأ

 ةيرذسلل ءرخكق ءابلا (ىنعا) « شاف شب » سا بفوح اجو راذكبا
 (شاياوسر) ضرع(سومان) عم دارا اراوذ م أ ءاشعمو اذكو ديك أذ اثفرح“ابلا (راذك)
 .نكو سوماشلاو ضر ىلا عضو فوةكلال#نكو ةحارلاو نمالاعم (ىنعلا) أم .ءالمنك

 هاملا طاة-اسفنلا مولر كلاولل ةبلحم سوءانلاو ضرعلاوراقولا نالاهب رهتثاوايمالء
 لسع مدوءزأ م لوقبف هراتخا ال دش انولو بولطو الخالا طظفحو ةلزتلاو

 (شيدنارود لسعع) تيرج (مدومز1) عار شب وخ مزاسهناويدنيزا دعم « ارش دنارود
 دي ولا لسبح نمهبلا برقا نحنريلاةىاعن لاو بن دلا لاوح ا نم ديعبل ركظتوه شب ةنارود

 ىف كرش



 دلل
 هتنضماو شاملا ل_ةءوهىذلا لمالا لوط بحاستب .(ىنعلا) لمالا لوطو ه تاكسفا
 لقسعلاا |ذسه نم ىسفت تلعجا ذه دهنو ةقب رطلاونيدا قئ الركف سبل نا ىلع تعل لاف

 بح اصداعلل الثاع نوكيتسح نوذملاو شاعلا لعل كرتلا كلاسلاب قئاللا ا ذكعوانونحم
 5 دح تاسعا لمك الفرغينيمالا قداسلاربخأ اذهلرذ

 (حاكن هثح انارج كلجا ديسأ, لفل ناز 7
 ىال عزنا هلوقو همرتكاموهىذلا لحالا ديلا ميدزوه ىلا قلدلارذع ناس فاذا

 ارب « لحاديسىت 2 ىو لاق 4ميدنلا باوجو ةّمحافلا تمكن يم
 ةعحافلا تمر تبا كاع سال هل > الا دبسلا لاب (ىنعملا) «لمعزاونىتساوخ
 دهن قئاللا ( ىنعملا) « تقح تبع درك وتتسم انو تضل تسمن ىرابارعزبا ماب إف يم
 53 ةروتسل جور :راوتح اذه ةرمظتناىأ ف روم لعضو ح ىماذسل ل وتلا

 ىلادسورمتا سدت جزمات 0-2 عا ءذهل تيل (ىنلا)
 500 ٠ ىسب مهعورمر نمار لقع ولي ىم لامف ةسحلا

 0 ا
 ةيمقلا اب ياسما يسلارخب

 ملل ىنع هلا رم نعجه رتوتج) شح اولا «ىكوجتوتمملا اهرك ذيدارا
 برج اكقادلا لمان ادك(ىنملا) :دحول ايلأو ناكم مسا سرغم(ىسس "1
 اذه دمي باسهقتلا كلت نمىتخلا هتي أر ويقل دو ابنك املا رقم تيرجان | شحاوقلا

 ارش م ص لخال نودحلا لكشتوك او نونحلا
 كار لرزيت ىلئاسندررا نرد تلبح للا
 كلنا ةفارطلاو الملا هئايتاوريكلالا:ةرئاسلاو

 |ودبمر[ترو.ثم« ىلذاع مهاوخ تةكيم كبت
 ,دبآ ه5 سفك دنا ب لم اا ب اولا ي ىكثمرد|

 الاذ(نونجمت) ري ماكل (م) 4 ٍ
 سيلا دهانر وش رئاسلا لولا لاذلات(ىنعلا

 تايمرددناودىب ب« نالنلنهراوسهنثكى نري

 دو كسه



 اذهل

 ,ىؤتثم نالفاذهلافطالا طدو ضكريةبصقى لايك ارراص(ىنعملا) ىعلا لع ادرك ةبج(ناكوك ابد ناب( رنا شك ناو دا » دف (ثن) بك ا(هراوس) راسا تشك |ةبصن(ون) لم( تكاد“

 امارتاس وركوارخ وي ىونشم سان مولعل برو هوأو
 .ةيناروذلاةلمهملا"ارلا اديدشتو ةمحمملا» اهل امتشن(رسف) "تساد شنأ+ي .:اويدنيردوأ
 ىلا عجاررب_ه2نيلحلاف (وا)اورتراص (تسادشناج) نيب وركلل (اناسورك )
 ةكرالل راسه لتناروب (ىعلا) ةوئجىأ ةردسسللء ايلا (قكناوبد) انقنوال
 نويرضال اذكالل ايت هفراعمو همولمراوأ منو ديةتسي لاعملا عيبمج ناب ءابح نيسوركلا
 نوح ار ةاسوك ه-:ءرمو ىرهت ناجاراوبدرهتلبل ال ىوشم رونم نونا اله فوهو
 ىأأحو رهدعتالب اطذلأ“ ايلا (ىرعشن دايز نسغتالن ون لكل (ارملاوب دره) يي ىرصأ-
 (ىنعلا) ثم (نوج) لمخل(ارهل اوك )1س أ يور (هنم مرسإ):زعلا بر باش لوبعم هلعتال
 مه درسنا ءهناونر ىرم لكل هلل لص الو ءزولابر بانج لوبتم دونم لكدعتال نك
 جي اميهفاسل اع نظن هذودج تو بدرمجيو هيف ب نرشحم لكم .سفنالتنا ا ذكت و هلادر 4 ناك
 تود ىونشم رمل عا 1 9 .الانكل علا توم ىف ةدئافالعنا
 يلا) ىشاملا ةغيص (تن) (تنورارسا و بوختارازهدص م تنك رتااراكشا*كو |

 منت ريس و كوش رارساو بيغافولا كلف
 ناو مهغلا لاذ( مسوخنآ) كل (ارم) دوعرارزبرسونيسنادناو « دولا
 (وت) تل ءام(ىتسن ادن دعب (او) نكيول لاب ىف لعف (دوس) لمعلاو علا كلا ذو(شناد

 هداراودرعلا نم(دوعز) لهاا ونجا «داراو لو عقلا ادا (اد) سف (نكرستنأ
 نودحلا تاعام م لفعل اورلهلا_دلاذشل نكي هنا( ىنعملا) نوال ت غرو بلا لفاسعلا ىلولا
 يب يا طار تكول ارح « تحاسم روح لور جاو ىم ثللعيراذاكلذيلهردغتالوورارا موفلة نابل كلالو هنونحرت ل انوا :نملهانلا
 ااه ةوتج نم كال هج لهفا ىو (ىنعلا]تنأ مهنت(تخ انش ىهاوخ) ماهغتمسا ةادأ ىف نزولبعا(ك) ع اء( صك أ) ادورص) تو( تخاس) باس (هدبإ ليت ادا
 ولو لوي هرس هللا انسسد هتكتونجملا لاذىأ 4تنأ موفتوتميمجأاءانو ةت سفن الارأو
 ك5 ب



 (تسيزإب) كل رن رشة ادارك ا نم ةفخخم( [رك ) نيب لئهرس كي كتسرهري
 رج لككأ ةددحرللا الا( ىتسره) ت ة (يز)ديةيلا ب (نيقيةديد) كاد(نآ) ةوتقم
 رظنا ةحوتشم نيمب نيغ ك ناكتأ (ىعملا نيب) لولا «دارأو ركسعلا سيئر(ثئهرس)

 ايلو باج لكتحتكرم وغلا كل ذ كا هنناإ تسل
 جلا

 تكرر دحر كاسب ابلاوذوملاوةرغل هر ا
 2 لكما دقو ليل دةحونتم ىه ىلا علا كات دنعو مادق (ىنعلا) ءةعرشوتو دا

 تاما .لعجر انتسالا لجال ىلولا لاذ نا ملل ةعةهج نمىلولا ةقرعم
 هل ص خيو هتبرشب نم حسفبل عو اعومهلا ؛لرتواين لا ضفروعوجرلاوةبوتلايالؤأ هيلع هتاقالم

 اليل د دعت الها صالح الءرامالا هس بولسم ىع أ, قيالاو هسولخ.ة امال
 هر زيا زدددزدبنرح ف ىوشم الث رمزا نابت تخ ارا ديول بح
 ريصب قراسةدجولل ايلا( هزد) قرسب (مدردبابفيوح) «روبعردوأ اردزددباب عيه
 روز حالا لاند يسب ترا اان .: ا ةًوالسأ (عبعا ”) ىمعأ نم(روكز)ا
 رورصوروبع دعتالسأ ىمحالا ايش ىع أ وصرس» توسل( رورااوروبعلا ف (روبع
 دردشر قوربدو*-رك مدون كرأ دزذ5 دسأت ,ىونثم وه نم لعي وريسبلاقراسلا
 نادمطلو هيراق دودعلا صالاولو هريإل هنال وكي نمم هل مهغيال ىمجالا (ىنملا) يدوتم |

 ولا ص.مشت ىلعرد _ةبالهناجل ها !لهأ نم نطابلا ىمأ ءياهسقو هلكر هلباق
 ارم ةيردالسن ا سات هب ارمديز بح اسررق سدرك نوح ف ىوتم لوقياذهاو
 ياللا يلكلا عباد يلا ارقفلا سالو هوجدمل محلا ىازل ارسكي (هدير)

 تا لج لات ذولو هضم ىذا باكأ ىف يعالا لاذ مفي تمل ايلا مدهل |بحس اسر
 واب ةرامآلا سن .ةنلا لبحىأ ىف الاية ذا! ىلع باكل ةح داب ف به جدك روكربالس
 ورع روح درو اى هلي ادكر وكب كوك » 3 ىو ىبع الا لهاملا ىلع

 ةلدح ا ةلك قدح او باك( ىعلا) برحلاود (فو) عس(ري د (توج)ة لف (ىوكرد)
 ناشيو رددها دنك كس وي ىوننم الات ةسحلاىفإ ىبمجأرمغذ ىل -ءامنولا سب ل

 بضغلا ارقفلا دسقب ب لكلا (ىنعملا) مجناشي ورد لاعءمدشكرد م مش
 ايلا ءان كارلا ادق أ بارتي سبع أم" ءامسلا لهأ يدار رمقلا نا لاملاو
 ل سس

 عد



001 
ااا الا

 

 د شرج اءروك ف ىوتشماعسلا نإ
 هم هفوخ نمو باكلا تو نمازحاع ىمجالاراس

 لال ىهتتاربسلاب ىذالاو ماب لوملاكةثيسلا ةئسمل ابني رديو
 مولقتل انوافو ماوقأ هوجو فرشكتلانا هوغو سانا ةارا دعت ررهأ هوب لسو هيل ءهنلا لس

 (ميركش دادبةلو يظعتدركه مكح تآاررخ مد ترورشزك ) ىمانالومةرضح لوب ذهل

 تاذلاذومم رك اهل لوب بيشلتور املا بنذليكسملا لاذ ةرورشاا نعال (ىنلن)

 | ىلع ن ةأ:ساالحردأ اهنع لا ىغرةشئاعنعىورملاثي دسلاو تاروظه ا عبق تاروريشلا

 هيلعينلا قاطتسلج الف ةرمش اومن سئ لاونذثامالسلاهبلع ل مقالا هيلع ىلا

 اذكوا نكمل تاقهنلا لوسرا :لجرلا قاطنا الف هيلا طسناو لوما! نالأو هوجو ىف مالسلا

زتمهقلا دنع سان ارشنا مالسل دلع للاغق هيلا تطسناوم هوى تيل
 ةمايقلا موةل

 انه انينمؤملا ةفسامأو سانلايا 9 اذه سانا اكن نم ىورو سانلاهرفنم

 أر غال ن موحزا و دساىاكت رو. رشزا موت فك يم مهسسءاحرر انكلاىلءءاتشأ معا |

 ةرامالا س قتل لهال ءذوخو ترو ريت نم ىمحألا لا ذاضيأ لاق (ىلا) يتدرج تراكش

 كروك م هوكب تنارأب ديرب ىبر 34مم لم نمالإلا لسئمىأدسأ ايغ

 ةيرصاابهعساو شحولاراجةيشرافلا فاكلا مشب (روك) ءوتسكاىوكردوكى ربط
 ,*لا فاكسلا مش (ىوك) ىمعالا نعم بر علا فاكسلا مضي اارطشلا قروكارغلا

 انمأ(ىءلازءادنلا ا «لدخدا عيرسلاىغم انههوتساظغا ( هوتسىا) ةلح م اوةيرقلا

 ىم ىمجلاتالملاو ىرقلا قفل ذخألاعب سا تنأو شحولارابجلابلا ف توك

 مب اضِأ كوالا (ررك) يدبكبه>و كردون نوح ىروك « ديدي تنارايدنوج ىررك
 عراوشلا ف (هوكرد)تن 7 (ينوج ىن)ةمب رعل!فاكلا مضعأ :انئاو ةيهعلا فلكلا

 عراشل تا ديك ادرك تناو ىذ ورا ديس نول ان ذل .يرلاو
انلالاومأ ديسر حاس. ءىراربلا ىف ديصل انالالا ا ةءّتلىلءثح هينو بع أب رطلاو

 س

 ىو لوبا ةهاورك املا لهاجلا لاح نادل او لماعلاملاءل!لاملوالاو مارجر ككاو ديكسلا ىف
 قداشإملاباكلاقلاذ(ىنملا) درا روك دصقهيأم نبل نيو عذر كر وكر ”ماءالسن ا 9

 ىلاعت هللا لام ىمعالا د سقءّيردق مدع نم لعل اريغلهاجلا بلكلا اذهو شحولارا.جز اغعلا



 تف
 'نولععبأل
 ندر ددنكيمه لالضزا تسر تخو»
 .نلممو ئرامالا سفن تاعتال حلاسلا ىأ لالا اديس !ىراعصلا ىف لعفي لالضلا نم
 «فعز الام دشت دك ملاعوح لس ىو لهاحلا .اطلا فالخ ةيبطاقاز رأت د اظ ما
 فحزلاو ىرهرملا لات( فحز)دلتم لالج) « فوك باحاز دست تشك فراموج الس |

 الئاممف حلا دل مراس العم لامراسال بلكلا (ىسملار قدعلا ىلانوفحزي شيما
 هن باك ق رتاد ىأ فيكللا باص أ نمراسانراعرا ءاشوهئادعال
 ىم مهتترؤلمر فيكتلا بامصسأن هراسو زاتما ةفرعملا ةبنسهىلا لعلا
 ن 51 تسحدتسا:ءاروناادخىأ « تيك د يصريمهك
 (ىغلا) هدئا 3 .ان(اسانس شل تساو هجن نم بكم ما هفتسا
 نم لومي هتأكنوكي نم جوملا وتلا لاذ براي نوكي, 'نمديسملاريمأ ن أم امهافراس باكا
 ةريسبلاب الإ ارد ىأ نوكيام موخلارول براي يسامالاناسنالل سياالئاق ل متو هسفن مع مل
 تساهحزك ت م توت رصيلابال
 لب رصبلا مدعم نم سيل «مسهت مدل لماعل الاول ر وأ نبا لاذ مهشيالىبعالا (ىنعملا)
 نم سيل علا مدعو معب ال ى مجالا لو ةنوأ لهجتترحاتإ ا!رْكَس وكل ىمياللروثلا : دهام مدع
 ضعب ملم مدع لوغي هن أك لوا نمنازكيس هنوكة وحب ضوه لاي ءابعم دع لب معلا مدع
 أ ىم_نالاناةلفغل اوى ولا هركسس نم لب است در نم سبل نوكي نموا عل ارممالا ىععلا
 5 يمر زاروكر مج قووح تسب إل ىم رود ملا ىف ىلا بلغلا ىمعت ن كلو راسإإلا

 .! اله عم ضرالا سغن نم ىمج دب لا .سيلو(ىنعلا] هي تينرمهح دسس قل 5
 ديد سو منول ,ىم ضرالا نا لاذور دعلل يثار تر اص لسا لضخ ن٠ ضرالاءذه ىمعلا
 بوما: ديسروتأر(قعلا) يتحاتسارتو راقودرك نورة فسخ « تحاونار ىنومو
 | تسراطاكر ىو دع تسيف ورام لق تحل وتعاون السلايم

 دلور صاع لكمانعم (ىدره) يقلب [ضرأا هك ىحزادرك مهن« ىدره الفرد ادرك |
 العو لح قا نم ضرالا تمهفو مارح نبا صاع لك لاله ف ضرالا تذجو( ىنملا]ايزل ١
 اراهن ار اصقءاعسلا نم لزنام نودمستب رمشف ثم عسن ىذملا (لءامىلب'ضرأ () .باطخ

 ىأ(مالاي نو املا)رسضإ ضيغو) تك ايران نعيكسم (ىلثا امان و)اراحيو
 لسوملا برغبة ريزملا,لبج(ىدوملاىفه)ةنيخسلا تظر(توتساو)حوتووق لاله ما
 ةيوامملا مارجالا انبرىدانق دوهةروس ف نيلالح ىسهتنا(نيملاظلا عوملل]اكال» ( ادعي ليقد )
 طة يما

 همص الا و

 ةيئرص نمشرأمالا
0 
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 |رسائعلاوةيوانملا مارجسالا نأ 0 لوقعا !بامحسأ لملا ىلوأ ىداناك ٌيضرالاو

 ةفسالغلا فالي ا هدحول ةفراعو اهقلامةب ارئاسو ةثالثلاديلاوملاو ةعبرالا
 (نعملا) يرسخ قحاب واما,ر بصب هررشا راو لاخودابو بأ اف ىونثم لانا ذهلوةزغالاو
 هارب الات ل ةبدتلاب اهررش عمراشلاو بارتلاوءاوسهلاو"املا ىهو ةسعبرالارساثعلا
 |ىنبو موق ةمالسو ةءوقو وعرف قرغ ىف هاما ةغاط الم فو ربخأول ىفهو لج حلل ةيسنلابو
 ةعاملاو مهارا ىلءامالسموادرتناكفراتلا ةعاطاودوه مون كالهىفءارهلاةفاذاو

 قرت تاب خ وعرب .ريغزت؟سكسدام ف ىم نورا فسخ ىف ضرالا
 0 .! نما .ةةربخالو قا اريغن + ةعيرالارس انعلا كفت سكس نمغو (ىنمملا]

 :عيطنلبهماوأ عيطنالو همالكم ع-:لوسرو رينا <حص نمألو العو لج

 : امرجال (ىندملا) لالتخالا ىنسمم (زيمك) ءاكذلاميدع مهفلا ظيلغ

 ناويحلا لالتخان م مهواهولبميرلو اهعاو ةرعأو اهتماوفاغول ابملاورس انعلاو كالخالا

 نومليه ذو العو لج قم ا نعاولتشبالثل ايم ا نماورةىأ قمحاوراس هلو هيعسو
 امتاهريغوتاولملا(ةنامالا ا: ضرعانا) بازنجإلا ةروسرخكى ىل امنءهثلاىاق ءازجاهوس

 امهفايفولخدأب (لابملاوضرالاوتاوكتلا ل ءزاباسلا نماهكر نو باوثلا نماهامفف
 از هيلع اهيرعدس مدا (تاسنال اهلا هما نغم (نةغشأو المص نأ نيان)اقطنو

 مظملازوغلاب اهعربمملاةنامالا ةقيمحوناالح مآ م (الووح) هلحامبءفنل(اههلظ ناك

 ىعساذهلو ةطساوالي ىسملالا ضلال
 هاسأحورلكال هناسنالاصتخا

 تاسنالإباساعلوبقو اماعهضرع ناكن ةطساوالب ضرغلا لويقلا دعتسمر امهلارؤؤ شار
 ١ صوم لبحو ىناسنالا صخشلا ىل_عماع حورلا ضيف ضرعاذكملاعلا بلوه ىألا

 ىلاهنمو هلكرضم نركيذ ءاضعإلاعسج ىلا قورعلا ةطسأ اهلا نءمتةطساوال,بامتلا

 ناسنالاحورتط» .ًالاوهو طابو اين لارهاطت ىأ :وكلمو اوكا .تاقولخن ارئاس

 ارهاظن ثركنمل ا رااع ىلا مث ىفا-ذالا حورلاب الؤأ نكرمأ نم

 هريغلظب نم (ملاظلاو) .نانالا,ةسوصخلا ةفالظن اسر هاذ هو هتطاو ناسنالاره اظن

 عضو هنال ةنامآلا لجو وف سفن هملطأب ألو هسا لهاجلا اذكو هسسفن لدي نم مولسلفلا

 ا .ي(لا ذه هنأ بحي «أبخهسفنب كهجامأو اهيفهبضنى تأ هعضوموغف اشيش

 هبا ةلوريشفا !أحورو هحوروهبل هةورشت ىه ةبناويم ا ةروصلا» ذهنأ لعإمو برنو

 هسفنز هج قارب بحأ نف هنوبحي هوغنب .قااب وهو مم وةب لح ا بوبحوهو و دعلا
 أبت با



 فكر

 بلا 1ذدهنا لعب مةينارونلا «تناحور بل ىلا لسو ةيف اللا هتيناعسج يشف نعربع نمو

 الو هفن فرع دقق هبهعو قم ا بويحيوه ىلا هبل ىلا لصيف ىناسورلا هرسدف نميربعيفرشف
 تاقواخلا ىلعو ه_لعةنامالا تضرع ا ءاو هيف لرشال د بح وتب هير فرط قف هسفن فرع

 ايون .«مهريغو ةكثاللا حو رنكيذاهد دقو نامالا فرش فرع هللا شا

 يركلا ندا ها ةبونل | يصوسخماؤلك امو ةفرعم ا قح هوفرعام للاروفساشرب
 يدع 7 قل ايدوب وك « تايحنيز هجم ازيب تنك 3 ىعء !الوموان ديس لاق اذهلو
 نورفانة يح اهذه نم نحت مهلج الارئاسو ضرالاو تاوعسلا تلاق(ىنعملا) «تاوم

 مه ماوال مهعامتسا قلخلا عم يدارأو نيستيمق ملا عمو: ايلا لكلا عم نوكناشنوكآ
 ةايحلا نماننامرأ 1 انااا نأ دوداك :ورماوال مهتعاطا مدعنيتيمقلسا عم مموكمو

 ديابىبلار وح سناو مديواددركقلخزا دا ؟ دود ىم نوكو ةنامالا اولبقي .
 امنيقي رنسيو قبب ىأ متيلا عطقنملا لاذ عني قلل ان ع عطقناو قيام (ينلا) جلس
 اولاقمهنالا كلا فرسيبالو ماسلا بلقلا همئالىفاعت كفره لاو ى اي سنالا ناله دحا ال

 هللا عمتيقو ىل لو ءءلعهللاىل لوسرلا لاتو قلما نع لاصفنالاردسقب قلاب لاستالا
 لاو قوذلا ' بسك مردقةبترلاء ذه الازليلؤلع ينالو برقم هيفىنعسيإل

 - .ىعحنمي يملا ىلع ىمعالا الاذاعات يمعأ
 2 مالا 0 )مالا (دزد) ل منرل هنوكت] ىي(ان) مقرب هزدعك
 (مفريدزددك) تةرسالنم(مديدزدوزك ) )مم ةانكأ كاذءانعمنآونايبلا هكنم
 هيلئناناطكلاىأ عال صللا لقيزلاذا (ىسعملا) نذلاوركملا فل ام فراس فان
 ا هريرو دست قط ىمنااوركلا ف .قراسفاناءاتملنم تقرسىذلا انوه ىمعأ
 موفي م ىادقرا -ىمعألا مهفيقم (ىنلا) يايشتاومتجرودراددنوج# اررتبوخ
 ءايضاا لال سالو هنيعلروو ىمعال نكن ماا هتدامعف «سالخ ا قراسىإ ,عالا ررعتملا
 مك (تنس) 4 تخركا مالعزادب 6 « تكسوباروأ ءنوح للا ىع
 ا رئاهلعتو قراسانأ قراسلا لون :ان(ىتعلل) شاقوعاتم (تخرإ
 1:-ةقلوغي هنأك كتم | قرش تلا كلنا ةثخاو كل سال ةعئما تامالع كل لوغي ىتسح
 نيملايش ةلتطعاو فلت الرع دا معتو ىملالارونلار وانمنوكت ل كمل ابار ماعلا هرارساب هللا

 نط كضتماراث آو 0
 دماربك اداهج سب الي ىو انالوم ةريشح 0 ءرثك ابكلاورغأ
 ىقأ هتسايسر صلال رعت معاذ (ىدعملا) يدرب هجو ديدز» 0 ديوك ع

 دامجا



 و ا يآ ذك
 كللوفيىح تادابعلاو امل مب تاضايرلاو هت رك ذلا ماوديث نأ هده افرك !!داهج

 ىرتثم هيصغامو ةيناحورلا لاح نم هترمءامرهظ كت دابعروو سس و هيهذأ امو هترسءام

 تبازوى ع ميا © تربعبت فأ
 اذن اهلكو ل :عرو نسالفأ (ىدعلا)

 « وجارادا جز اوحلدلهازإل ىوتم لوغباذولو هرب غفيكفهشن كردالوعأ

 هيلطا (ىنطلا]بلحلاءانعمركذمدرفمرضاس.مأ (وج) جيدآ بي قئالخ دم اداج هل"

 ناطبدلاليحو ركمريست ىلع نور دب !لهأ نان دامحلا نمهبلطنالو بلغلا لهأ نم

 ىأ اداجاونأ بلقلا ل ءأ د بتعز الملا ناللاقاذملوداماط م !سانلا ماوع ف الع

 تروسمو» ىونم لاقت :سقلاىلاةملا نيمحورهللا نيدةءحرمم مهلؤمنال املاك“

 اتقان وتلا بلاط (ىنلا) يرط قد يوك كات ا يد
 ا ىونثم هياافدشراو هكا للا! نطارس ىف لتر ة طلاب الئاتزخلا
 نيفلا لت (تنك) يتسرب عت رددت
 نايبلل م كحص نمة بكرم (يك ) ةقلط الفن[ هنت .انعيرشارمأ(ود)

 (دركزاب) قنةادأ (تسن)> وتفم( زإ) بابلا(رد)إ بيرقللةراشا مسا ناو

 (ى-هملا) رسلا (زار) موب (نورز)مويلا(زورما) ف لخ عجراهانه رك المدرشءرششاح سمأ
 لاو لا نمغ رفاو فلخ عمجزاحوتضم سيلبابلا امنهف ةقلملاهذهنمسهذاهلاق

 ىدب هرارتكمرك 9 ىم رئارسلاع
 قي رطناكول(ىعملا) نوكأ« ةهم(

 ب ءوبةمامتامويزب رسا امور ساموبلا

 ىدوب) «ناكدر نمىدوب ناك وسه# هب ناكم الرد
 مل اعل ناكو ل لومتيهنأكى عملاناكمالبوا نه ةرو مل ماع ناكايدارأو ناكم الو نيكل
 اذهب ةروصااديقىف موك ةلاح ةروصلا ل هالىأ ىلا لاء بنان رطاذهةروصا

 | ريمسعتتب الوشم ناكدللا ىفعغعب | كللرئاسلئمان نوك | ناكمال اع نم ةئاراو ثول قب راطلا

 ارمسة رولا لهأ ىطعا ىتحناكمال بن 1 قب رك نامل ةروصلاهذهل سيلنكلةروصأ ١

 اصيل مدعتاو مهدشرأو
 ذخ أاينأ دارأ نفبستحلا



 ممل

 بداعإل ىع نا هنزل ىلا بارك جاواداراسلابنتجلا مدنا مقاذع ناب

 ليلا نس: در بنما 'ىنعأ

 6 (ىنملا) 1 /
 برر ل تيرشئتىأ لا ةهشرت نمنا رك

 ف هد يشكل 0 ته1لاغ (ىدعلا اهح ورب دعت 0س
 نوح دام ٠ باوج نب او لاوس نا دس ىرود مط ىقخيزوكلا قوه ىذا هاجت

 اذفو لاؤنسلا اذه (ىنعملا) ةرامالاسفتلادنعفونولاب او هو نفل ا ءانملاو لح ولائي
 نعازجاع بسناب و سكعلابوىناثلا ىف علال في رعتانوتومىأ رودرا سبا اوما
 قشعلا ب ارش ةمارك ذك باللاىلاءارأ زن اخ 'تازومرلا هذها باوملا

 3 يف مو ءببوماوعلل رس ىشمنالىملالا
 ما نه بحت اروأ و

 بنتها لا سلا داكارمإىحزتارإاك هلأ ) عا ٠)
 مالكسعلا تةووهوه نا اركسلالعشتهتب رش ئذلا لفن

 لاق (ىنعلا) :قنمد مهزاونوداث نمتاكه 0 ىوتم
 رهره لونأ ب نسل !ذاهبو رورسساناالثاة هاجأذو هلدغت تن أو مل عف اكل تلق ب دتمحلا
 قاعلقئاللا ًاراهو ىنصم مغلا نم تنأو ىأ ى متم ضد ىفو اة: برضت مغلا نمتنأو

 ىرثم لوشياذماو يي هازما قالط درب سرك املا
 (يسلا) ج داسراناروصم ىوهىوه « تسب رازفو مسغوديدزا
 2 0 قا سيلا
 هيرب سنإتسمة يوهم ا ةسمل اررورسلإ فالخمآ

 0 تنك بستم ف ىو رورسو قوذ مسه وه
 دانعلا اذه كرثراهلفتالعأ ةفرعمت ماده البت الاتئنلا)

 ناروس# ١



 ..سانماننع سيل نيأ نءانأو نيأ نم تن شما ب قمل كاركمبلا
 .مثناركسس ثنأ تاركساا ب للا ل ان ىام ثنأو صاخانأو ىحاس
 ءانبلا(راذكي) ندربناوَو هشهرب زا ه ورو راذكي بسم ىأت سمت 29

 ىتم(ىك) نايرعلا نء(ةنهرب زا] بهذاو (ورو) عض هيدارأو قرما ءانعمراذكو ديك أَنِ
 ىنعض ب نحمي ناركسلا لاك ىسملا]ةدئافلا اذه هدارأو نغرلا ( ورك ) ردسفت (ناون)
 ىلءدح ار دةآلنابرعلا نمةدئ فلاب باهذلا نكمىت.هنالنطصا بهذاو ىك او ىنهدو
 92 دينافر تزل .ىم نايرعت نم دئاغلاو نهرلا دسخأ
 ىقاملاة ياك ءابلارةدحوملا"ابلامش(ىدب] ب اهذلا ىنعردصم (ّيفرا هكدا 50
 اوان نبه باعت وكل ل للاب ا شر راساشم
 ناديزىلا ءاطدنمللوءيوشاعلا ناك امئدلا نا ديْزلابو ةرخآلاراد تس دارأو قالا !له
 هدسفن لمح ىذا لاتاضيأو ةرخآلا فرطا ثرهذل قثعلا بارشش نمودصلا تيقلولايندللا
 رس ناضسوسعش و ىغاكماابو لضاب رك ان ءوط ىم سانلا لق هنا لام او انون#
 تاكمالاو لفعلا عم تنك لان (ىنعملا)حدوبناكس ا ذكو ىدوبن اكد ىنعم ( ىناكد) يب ىعاكد

 بارتي ىئال نكن داشرالا ناكدىأ نأك فاس أر ىلع نبدسشرملا عباشملا لمتنا

 دييخ نك امودول سانلاةسرثيوسعرفو شاعملا لمع ةبترم نم تيدعب قدها
 ىاريبكلاىول اذا رنا لاوس ناو دفاية ركر واسر لاحاارقر زيتا ام

 | ناسفكسح اف ىم اس لع نوكييتح 83 ةرمسقلا ةيلع-

 ةبكرم(تنسو) منكشلاس) م رخ
 ماك ةعشفو بألا لفى أ( وخد ركع

 اذان باطلاهانعمرد_هممساةشه<راواولا و جر .ةيراغلا تاكد تغب وح
 ةروس قوه ىذلا لئاسلا لاذو (ىندعملا) ىلا عرس ى أ ايبيكر انس اهواك بكر

 |وأ بطلا ظيلخىوةىسرفناناعي رسلقو عماالتاتبلاطلا بناه بيرت يعي نراجم

 اورد كبعلا و ىم ةوئاخور ألو ا :
 ديلار جر ةسفللا(ديكاز تح (ان) يت

 زم ىأ نم(هج را جتا (شابدو
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 ىمرف وح لقا( ىعملا)تنأ نك ( وت نك ) هنا( شن
 ا زيوهرهط ثىأ ن ادع درطتحو رالوا رن افا
 ةعرسلا ىهودو زنم ةغفخم (وز) جيديدشك شغالردودركو شنوربو ز « ديدي هك
 : ذالودباقرسلوقلالا بري لئاسلا لاذ (ىنعلا) جارخالا لعن(دركو شنو رب)

 هيمن اعلدعىأجا .ثآلا لعف عرس أ هسا يفأم حازملاو ةفيطال !ىلاخحتملا كلاذ بع
 اهدارأو(محرك) رنا قث الت سدك نب 0 تف

 نرسل لحال( ىاربزا) ماهفتسا#
 ا ما للا هذه ف بلطأ لاق( ىنهلا) ل( ىنم

 ةيهقلا فاكلا خشن عنك( ناو هتك ) تاور عك ىبشاو خرودنا « نآهر دادي
 نهتملا كاذلاق (ىتعلا) 8 راجلامىأ ىراجلاوهتاور لاملاوةل زفئا
 هأسامهاةياكحلاو: :ؤخلل دحاولاعوتلاو عجور ةن<ناعوب عاوبأ ةثالث ايثالا “انت
 ةدحاووئل يلع دح اووثلةدسحاو 4 لا بلل اءانلا نمعوبىأ جوت ناديرأ4لاتو
 جوززلا يع ىكببتو كلاملك أتبع هولا مأ بيشل اوكاركس_. 1 لوم هناكص كيل ءالوشا ال
 | نمارمخ امل تتحسس نان باعالو تلال لولا انهو ز ماهل داوالوتلا بيتل او لالا
 25ىهاو2 توحاروكبتا #9 ىم لوقو رضي هلو كيلع يسونالاو كل ىف والا
 اهنركلاهلطتابل ةدحاولا كانو (ىنملا) يي تسادجلى منان ىمنركدناو و ثسارت
 ال فواوالع ىنص الاونوشلا أو ذلا هك راسب

 (ىنلا) يتاورنرورودىدبنستا «
 ىنع دعب يضل اذ .تهعسناكيلعالو.
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 ناكبوك نأرم شما ا روج ف ىوشم امالف دع الوادبأ موقيال هتدرو بضغل ابر بلاطلا

 ىلع ال دوك مج (ناكدوك )سو ىف (تايمردنا) بصح (هئار) تاو اروارُ رابدزلناب |
 اسوأ رة مام (هزالناب) زال اوهو سرغل اة دعا
 :ألانغالا طوع زويصدويشلا كال (ىعلا)تةلاوه

 0 ةيرخ ا هك ولف كم مشلا هاذا ىرخأ

 ا ةئلا هذه ليسفتوربسف:ن عىل لف ممالارخآو لاعتالئات (ىنعلا)
 دشابار لك * صاغركي سنفكو وأ | ىونس ار لل ى» ف مهو مهزيم عاوأ ةثالث ةوسنلام
 ةأرلا4لاقولئاسلا بنابو فرط «رف بهمن هتملا لاذ( ىنسعملا ص الع إب معز

 ركل



 | ىرش داكالاب
 فاشمنآ ظفلدان(وتتآ)

 هكتاو) فو القلابيش نار ضو وبمن 53 55 كارهأت اًهنباطلتاةاداوتل
 ىتلابيثلا هذان اهغصن صو مخل ةأرلا كلتو (ىنعلا) كانركتالوتلا كلو (توه
 بيثلا ىهالمأ كا نوكتالئذلاودلولاعمىادلواب هلوي تببلارخ”ءرسشباك اهل داوال

 | لور ومدرب لدوك شلؤاىو ةزدوح لت ىوشم لوبا ذهلو لالا اهجوز نءدلر اسما تلا
 اهرملاخ لكنوكي فو لالا اهجوز ن.ةأرملا كلتل نوكب ال( نعل قولو سا رطاع
 7-1 لاقدل نيبال ميل تو كلام لك اتاي لالا اهحؤز بناجوهو تئاحلا الاذا

 ارفاع فرطوهو م امس « دكل زادت بساايو
 تافل_ذرئالسرغلا ىتح دعب (١ ينعملا) ما اكن ماوىوقلا تاويل 0

 00 الو جلد
 : ثىأ ىوولاوىاهلا لسعف هءالك عيشلا تاابلو (ىنعلا] 0 قوس
 ك0 ىوشن ا اذا« 0

 |ميظعناظاس(اكماش) رك دمةرفمرشام أ ادت( 0
 نيملاللا ماظعأ ار دح او لاس قب حتما هيا عنالئاةرثآسلا لازما دثل ا لعفدمن (يدلاز

 (مار) دع. (زاب) «دورميوكمح جتا ,مدوبهحرتوزوكمو سنا دار زأب ل ىونشم

 ا

 0 (ىغلا) 0 .نبآ * بداو

 الرادتولهةىأونوت>' .”ىأ اذه بلا هللا بذالاول معلا ذهرثمعمت أطلس. لضافا

 اروتم

 لهاجلاوهردنول نه (ضابوأ) يدك 0 0
 0 اوبرمشل اهلا“ الوثه نا لقا ير جاوا
 (ىنعما) ىف بحاص ىلاعوتنوح سين «. ىف دتنغك ١سم عفط عدو ىء ايضاند دله
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 ءاطعلا لءاتنأك نان نف بحاس لاء فم سيل اولاقو اودي لف
 ىئاولاقو(ب-هلا) هي تي ددي وك اًضردونزامكك « تيبخو ثمارحوندوجوأب 2ك
 اهني أواشنلا قامالكو انيدح لوي تنم صن أ وهىذلا ناءلوةهمرعغ ميقو مارح كدوجو عم
 ءاشوم فخ ع(هش) وبي منكهشونزارتك « امكىرو: هد تسننثعب رشردإل كع
 ةمب رمل ىف سبا( نعل )ىدتقم( .(اوثي) لعجن( منك م اهلا ائهءداراو ناطا لاوهو
 كلبلومدشاو ًاودو هك تروق زو كع اىدتف نم سن م كلا ىف ىذا ا لفعغ انئاينذا
 ا(ماوه) يس مد دون( هاو نحال فاكرك ع د ناي رد
 ىلع ارط نك اكانأ نإ الاف نكلانر شو قحأ نر ةردرضلا ذهن (ىنعلا ذك نأ
 اد ديب رك ع ءآربو نمو تسجتل نمل مط كم ناصفن ىلعو ىلع

 ردي دارسسعنبا « دش هناود# هاويدتسوأإ» ىم كباهذوا
 ىلا لودي ناكتيببلا ىف لخ ديرلر سسعلا اذه ىأران اونمر صن اق ىذلاوه نونجلا

 سيل (ضرعتف) يفدألا معلا هدارار[ر هوكي / يقرع ةرعزهر تسوق نبأ « ضرع
 |نيمسلال بوسنما لسه ى أ ةيسنلل هرحخ ىف. اجلا [يلج تار ىديانتلا ل علاهبدا اراواضرع
 ىلا بولا لعلااذهو اضرمتأي لوا عومي أ ىلع( دلآ] 3 الار ع) سبا (تسين)
 لوفتوأ اريثكه ثغ ناك لولا فوه .العك ىوندضرغلك لجال سبا نمثل
 .لوسرلا«ادنقالا ل جالاضرعال ارهوج قاري لاوءالاليصمتو ةعفرلاوةزعلاو بصاملاو ةرسبمثلا لجالرهاظلا له أ لعكد ”قوين :ضرغ لكل جال م ثقل ب ودمر غا ذه ىلع
 مروح ن م مهودبو راك نمز مه © مركشت انسي مده ناك قو ىوشم سويلم شا لم
 ودلبإ ورعشل) ةوسقلا دانيت ءاكشاةدأم ارركسلاوهدنق دن( مدنق)ندعم(ناك)
 ا كك ]انا اضيأور وطي وتس ىنماضي أ وهو هتيصفو ركسلا ندعمانأ (ىعلا]

 روذنزك « نات ب ولعتو ىدبطت لع
 |رمشتي رق كاروغن نم بح اس ىذلاوه ىملعتل اوى ديلفتلامعلا !(ىنعلا)' تاغ

 ,نوج اله عفتني هيح اص لب غب الايرتث سمار ملاذا لير الهبحاص
 قرأ رج نو ال لسلاو (تلا) 5

 لوقي هناكذ بن دل ايئدما ةعئصو له بل ا لثم ناك لعلا 3
 ةرخالا ى ل هكأ اذه نم 4ةدئانال عئانصلا بابرأ س دع يوب دلأ وفل لجالرملا بلطاذا |

 ادولو



 (ةقف]
 (ىنملا)« صالخ 0اعنيزا كف صاخر معرس ع بلاط الم لوغباذهاو
 اوجنبو صاح ند «جاطولو مهأين سانلا نءصاوماو م اوعلا لجال لعل !بلاطو
  تاةكردزا دار شرو هنو« درك ارو -فرطر ه ىءوموسخ#' ىم رهام ذهن م
 بابلا نمهدرط ةراقلاةا ءاعر تناك اسوا شوضيم فرط لكن عج ران لم( ىعملا) © ةدب
 ملوسانل الجال هبال ىديلقتلا لماابحاصلوةبهرسبهقاانسدت هناكبهذاو دعبا 4 لاقو
 لحال لس ىذا لعل تاذكدع ,يهذا4لاتتايلا لاذ نمس هلا ريدر ط الو !ممضتو ضرالا ىف تير أف لئمره ءب+وءلهاب ىفاغلالاعلا ذه نم « اختو هحور رتب هبل
 ) ىنعلا)رافلب ميش ىذا لاعلا ىلا عمجارريع شديدا [شرؤ)ارس(تشد) 5 تالط نارد مه دومنهر شرو تش دكو 0 ىناروتلالاعلا نم مدع: اين
 دواي عسا [اقلا فر ولت اشر اروتلاو'ارمصلا بذاملاغي رط عل لاعلا لاذ نانو
 دل لاعت الطف ىرآورهطأ ازولرةذلءارصصلاريسلالو روثثلا !نكيرل هتملخ ىفثال
 صلع لروثلا ىراصص نمامورح قوةشلاب نمل اقل رأغلاب اين دلل بلاطلاملاعلا « كاملاوعما
 اريشيادخرك ظاكع لامة طرولا هذه ني نصالملا فيكو ل لاقالئاسئاك اينالا ةسبحم ةلظفانماةىورخالا هارب اقي رط دج اوريش ايندلا عمججالوغشم قرضلاو ةملاظلا وم

 دريوريطا حانماوه ةيمحلا*ابلا مشن( ريتا عم ذو >و ىثوهزأ ار
 نم صاطخ ل ةداا رون هرون. ىَأر وبال ل ثم ةيراغلا نم صلخياناريطو احانج هلععل ىطصي اع تانك (ىنعلا] سلطانة بيرم انامشب ( دعرإ) عرأشمابب ىنا ديرو تدير ى عمر دام ا رمأ ةغيس فار دصم|لوالا عارصلا ف دربنوكيذا

 باطب او(ىنعلا) توكل الط «دارأر عقلا ل زانمنملزنم (لاعس) جالا هسه ارناف .ءاانو لاري زدباعريديوعرولو ىمءايننالا ةئرو»العلا :رمز نم نوكي واين دل بح
 ةلامسلا قير طل ءاهذ نما اييرالبندبلا بارتثحت ب ةةرعملاو لسفعلا انج ىلاهتدقا نم
 ا ىدا هك ىراتما لم وج ىم توكللملا بنام نمو ىولعلالاعلا ئيرط .ساسوأ ءنوكيىأ

 الب هلق اذلاو ليلا ىلا بوسنل ملعلاو(ىنسعملا) يي دوعن ارا ديرخ ىو وساع ه دونشاج
 نائصال_هأالب وههللا دو تصعب ىذملا لعلا لودي هاك يرغشم ءمول افشاص نوكب حو د
 قيما ف ع هنارلعلا اذه نأش نمو ندبلا ىف حورلاك مله ىفصالسخالا
 (تفذ) « تقرا شرا ديرخ نوح « تاز لع تحح تاودصاب«>رأ 00
 ىلا بو نما لعل بح اصناكو لو( ىنحلا) بهذ (ثفر) نام(درم) ىوثلا ارأو مسجلا
 | زييرهقبتغلالعلاو سننلا طوطظح لخ ديىديلغتل الملا نك او بلا الب ةردقرةزع رجال هنالم دعو تام هبل اطر هيرت_ةمدجو بلال نكل اكدوابوف ثلا تةولاسفلاو لسبفلا
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 قي ىرتش اهناهك الايد 21 ى عارضوا تسا دخ نم ئرتشم م لاقاهدجوم بح ىف سغنلا

 ةروسق لوذب هنانتوكلل اوهوالعلاملاعل ىتبصسن وهو ىاعتءهلاىلىرتشملاو ىل اطانأو
 يلعاولسيج مست انف زالاري دقتلا ىف( مسهل اومأو مهمفنأ ديئمؤلا نم ىرتشا هئلنا)

 هريغ منان بذكلاو قام'لاورفكلا لهأ فال عب
 هئاياوأ نم ىرتش او رافكلا عمرغسالاداهأا ىف لاملاو سغنلا نولذبب

 "نما جاو خوط ىو ىربكلا نيدلا مهن ىسممنا مه>اورأو مب واخ
 '!سغنآو لاومأن ثناك اذان (ىنعملا) يل الح بس مروخ دو ىاجاوحت
 دلتا نمو هئانق ىنبحأ نمىسدقلثي دهللا ىف رو هتالهثنا لاح « ايلوالا حاو رأو بول نع

 هنالداك (ىد نثر لالملا ىذ لاج ىد نعام اذهلو هني دانان"ىلعهتيدتناكن مو هتبد”ىلءذ

 أ تنأوهلامحرلهيلهتب ىلقو سو ر لذ ساعت هلا ىتلي اميلالح بسكو ىوئءمزوذ
 "الؤه رنا (ىنعملا) يلع تشمل دنكى را ديرخ هج و لهجار سل قم تار اديرخ نبال ىع

 نبا لعب ءارتشا "ىأءارمما !مئأوىغلا هقاو لان ىلاعتهنانالوتلملا مهو نيسافل ا نيرخدلا

 نانةزعلا برميرتشم دوكينا عسا كامعو لعل (رتكمتدرأ نان بارتةشبة نم قلخ هتالمدآ
 لامقمسفن هرمخ أهنان لو هيلع هنلا ل نوكيا او يلوا ديسىلارظناو ل ةءاهتالد برا

 تالاعنمالسام اينامور لسو هيلع هللا ىس امم اعط لك اذا 5 أ

 ءهرعار رار ليرو# لك 8 ى ملوش وآن الَوكَمَمَص> ل دييشر كا اساب تناغ

 ةمطالادارأونيطلا ةيمههلا فاكلازثكج (َقوخعب 064:9 ةر زعادتسراوخ

 لتةىلعناعأ امناكف نيطلا لك سس مثع هنن ىغرىسراملا نامطس نع درو هنال

 ( وم رتكنالاههشب و لك أتالء انعم رق اةمحملاءاحلاا مشب رضاح ىن مروه سفن
 هبلطت الوهرثثنالونيطلا نمل ماها لكأت'

 روح لدا
 هقاوذأ ىأ بلقلا لك ( يرضع لد) يتاورا وح تاءر ود ىل- نآوج ىلأ

 تاعاطلا ثالاح نمل صخابوهو ىفاحورلا كسصو أ بولةل ١باي رأ نم عفتناوأ هتاوتشأو
 بلقلا تالاح لك (ىمملا) روس (تادر هرهح) ىتف(ناوج) باطغقلءابل (ىئان) تاضايرلاو |:

 نم ةروثمىأ تاوغرالالثم ىمهلالاىل خلا نمل ور ةرو سنوكي وماودلا ىلع ىتف نوكستلل

 1:لمواناعلى غال ارتشاونيلذملاءارتشالانكرنوأنعضو براب( ىنعملا) يتسارسدرخ
 نم ليانل# اذهل رست ناردقلالو ا'امع د حسيلءاطع هلك اذه ة>الماثحو وةروس نادجوو

 ىف فطللا قئالوأر وتسملا ىنذنا طا قئال ل غطا ناذ كلديسع ىلع تنسح ؟كفطل لاك“

 كمطا



 اانمرهظنالةسو هذئ كيلا ملا هذهو كافل
 ةدريورا دار .هرخعارامامت بسدزاربكث سد .ىم ىلا فطالا هفئالوأ ايضخ نوكيا

 ىأ م أل عف(رخب) نحن (ارام)ل:دينم(امتسدزأ) ديلان دخو اسما (ريكتسد) م رذمأم
 قز الو رضاح سم (ردم)انباج (امةدرب) را( رادر)ب امل /ارهدرب) طخ انهو رتشا

 اق زمتالو ههفراكلتدهاشم نع عناملا باسحلاوانفنأ دينماةذخوان دسخ (ىنللا)

 ءابلا عشب ( دياب يديسرام ناوخسا ان شدراك يدلي سف رااراموخر انف ىومانرتسا
 ينعلا) ظلام دارأو ىضالا ةنيكس(شدراك) درقملا ىماعاا هبدارأوسجخلاوهةيسرا

 نكران موحراإلى مانا ىلا مو ايا نال دقت ةساعلا سف: سانش او ذخ |
 ىلا مكن ابر اذهو (ىنعلا) تضر جانو هشىادباثكدك ه تطدت تا
 الوجانال,ناطلستنأ نما هسصتفن نم رخاعأ هنود بةمنخخىذلا لكشلا

 دو 5 ونلضف هك رجهاونمك هدودوىا ارنارك لغه نينضبا ظىم كل جايتاالىأ تي
 ةرامالا سمنل .هضرب و هت نأر دغم نمدودوا ليغن لففا ذك (ىنسعلا)
 آمامزافوتنوح رسمتادركوتىوسدوةزامإل ىع ماهغئساللنيشبلا ف ءكاظذلوءوسلاب

 ان(اهانم (زا) تنأ (يو) هبشناادأ( نوح انضرعاوانمج رينادرك) يرتب
 كيناملان-أرانرؤ وانسفنأ نعانشرع أن( ىعلا]برغأ» رثثلب هزن)

 انتوحو فالغلت ده اثم ىلعردةنالانينالانهوثاذا اننا اك اتمانل بخ تاك امل

 مااو سمع مهامدناإ ىم انتر وصال انمدانالا برلسالا رت افثليلا
 درغم ضام لعف (تسر) رانلا نكي( سنلك) سيور نان لكن هظردهركه تس

 ىفدرولا الاو ملعتون اسح !كثماضب أ ةاجانملاو ءاعدملا اذه (ىعلا)

 لوب هنكدرولا بادب عرشتلاوءاعدملاو رانلاتينةءانميضوغتلا

 اىم رهظيو لص ءْئث 2 ا

 (هدور) مدل (توخ) يلم ايزح « لمءو مسمث هدو ررتوتآيمرد
 أردةيالءاعمألاو مديلا نيا ىتعلا] ني ,راسملاواعلاةلملاءارلا مشع

 ىمشلثلي رمثال ل ددحو تنارداغلانْلءامناو لنا حاريغامهعضوو ام.
 ةيسراقلاءاباارسك(<ب)

 لا لخ أد
 ناك ار دز شرونج وم « نآو ر روزا ةيبةرابودزأ

 ىعطت نم ارلاىراملارونلا اذنه( ىعملا) لخادلا مهلا
 هو را دم نابز هك هرابت سوك ول ىمةفاسملا دعب عم بك اوكا !ىري نأ, ءاهلا ىلع بر رش

 ةءطق(ىنعما] يك وجوعم#تمكح بال سدو رك
 5 وةمكحلا

 ف ىرشم ع



/ 
 خاروسوةدحو#ءايل (ىخاروس) فرط (ىوس) هب تساه شوه شويم هك ناج
 .لوقملا(تابهشوهإا دكتذأ عم ناذآ (تساهئرك) فءاىذلا (شماهك)

 هنأكل وةعا هر مسايىتلا حور ورلا ةغب د ىلا تح ناذ دهسا ىذلا شما لاذ فرطلو (ىنعملا)
 ةريثكدئاوفحورلا ىنا:ىتسح حورلا ىلا لصي اهنمو نذالا بناجر ابير ةمكسلسانأسلا

 راهو يفلالاىشملاراأ ف طنت تح ةديدع نينمولملانعل عن ء

 0 روك ذملا سو هيلعهشلا ىف
 ن.هدايعل هفا هعرشاب ةعب رشلاحاسسلا ىف لاق داعلاب !لمع ىلا نيد ودنا عرش ىلا نيعشوملا ف

 لانعرفملاعلا ضايرو قت ادحو لسو هيلع قا ىلس لوسرلاع رش مقتل احاورالاّقئاد>
 ةقيدحراغأ ىلا نب وسنملا لاجرلاع رشوه يختل حاورالا نب رط ىناثل ا ىلعو عرشلا
 مهرب تنالز قمل اكان. وسلا ءالؤءع ات !ضا.رلاو قنا دما عبمجو حورلا

 ياا 0 ا
 أ ىعيتلا ةيلكلا لوشعلا كلتةعيملاثيح نماه»ه.ثسأرو ةماللارسأ لوم"
 .ظااوةيهلالا فر اعملاو مولعلا نمةماللا عاؤأ ن .غوالل حورااقئادح

 ىربكلا نيالا مهت لاقراجنالا اهتتت نمىركررذلا ىنءأر فاول كلا لةمل عرذوهالا ةيناحورلا
 مهبوذناهترمجىتلاتانملا مواتاحلاسلا|تلعواهل ةيعادلا ةفيطالا تنمكىتلاىوقلا
 هملول هلوعباجةعاذهلو رمبك-لازوذلا كل ذو ةةرعا ارابمنأ اههتت نمىرحت حلاصا لم علاب
 شيراز مر لم قاس لومرا ةعمن متنا لاذع دنا لودر تعدت
 لوسرلاداعاسلا ىلا درادرا تدابع نوح « اراه تأ صرع تقلا ى+

 دنقلا (ينإرهز)دروخ اذكر باطشل درك ىفةزمهلاوةدحولل
 مست اهح نمتلك أوءاع تا اهيا ليها د مسوفايرهإ

 نقش آى سفن كمزينوح « هدفك ام >*>روأدايؤي ىم تضرما ذه بدسدو ل_هله
 نمداثفلا كح كلاريغتلفنركم هم ال لح ىف تلقءاعد ”ىأرك ذم (ىنعلا)



 هلأ ىل_سلوسرلاةرمشخل ضر رملا كاذلات(ىنعملا) م ىتغاسديا مداي نمايرا
 .«سكرونرو دحرا لل ىو الامبىرط الن أيا ىل عدا لنا الارك ذأ ال

 تلا
 (هدكيشور) 6:دش مك تاشدم

 ل بن ىذا يقل رؤنمورونلا تدعوه ىذفاىنل "عدو ىعلا هثدعبو روثلا لحم
 5: ىشورو تسادان ل دراه ترور تاربسناب وف ئمهرطاخ ماد
 , هدا لاف نمرونلا لعتشا

 لومينا 0 مترك فأي
 لك هنم ص الاا تكرادن ىعنالحب وادب رشتا

 يل لا) ينم نال
 4 1 سس

 فوخنمو (ىعلا] م رابخاسد اراها *؟تورامو توراهر
 .آلا باذع ىلءاسنديلا باذسع ارث مكو 03

 ةرخآلاباذعابصمي تح (ىنعملا)(دتشورحا بو زئاعوب رك دنش
 بكم داشو ظفلنات ةرصصلا لش نالةاعو ناب 0



 نقلا

 | بكرم (وكنأ) داك اىدادو ىرحزتدبربو دئكبم ىداه وطنا لدسكا
 ءابلا (ىداهج) وهئذلا الاذىأ وهءانعبواو ناس فرحكو بئاغلاري سنان م

اد كلت باذع نم ص اخ ديعسا (ىنعلا) الاحلعشب(دئكيم) دوال
 هسفتدها ميىذل ار

 طظواظملان مغ رغب ىأة ادعوارح درلا لاعتالانماهرهطي و تا ةايرلاب

 تدابعرنيادوخرب هدهراو فاهحتأ حر ة.ناملا تاوهشااو ةيناسغتلا

 باذهلا لاذ نم صلخت يح (ىنعلا) الاحعشي (دتح) صاختدعب (دهراو) يدم

دتغيوتاضايرلاو تادايعلا باذنعء_سفن ىلءالاعضيرادلا كلن ىلا بولا
 ماوالا لع ى

 !ىفباذهااراتخن ا نماوللت مهنال هتاثح هتاثوسي ودمج ءايلوالاوع السلا

.ائيسلانيمز,تاثسحلا ناىل[ ءتهتلالات: ,خآلا باذ-«نماتهسفن
 ىعف نمولل كر 

 أرك ذمدرغءرضاح سمأ ) بات نمرب نار لاء نيرد مه باع نا برأ

 ملاعلا اذهيفاشأ ةرخآلايف لهتددعاىذل'باذعلا لاذ برا تاقاذك اناو نيل

 .تساوخردنيسنحرد ه مدشأ تعارفرلاعناردان و ىونم» ةعربلاب”ى عهرجأ

 قدالاؤلا لاذرْم)و رودحرةفارفملاعلا كاذيف ةنوكيىتح (ىنعلا) يعزم

 فعرزا سناب هدشم اديب رووداو كو ىلا مقا ارجو عرش أ:
 اذهل ثم بلطااولاولادعب (ىسعملا) رهمل م اّصم دبي رإ دعت دشمادبب) هي دمار |

 ىونتم باذعلاوعمحولا نم فتون الوريءالبنالاَكورثرا امعيبساو قره ضرألا
 تش ١ ل

 نوذك مديد ىعرك 9 ىم خب
 هامل نما كودوانانآلار أمواو

 (مدرك) قياسلاتيبلا نم طرششلا ارجرطشلا !لهر ةدحاو ةرمىأ ةياك (كربشب)

 ىيكر تف سوراوخمت (ىراوخمغ) ةيناطلس( هناهاش) ماوىدركن مة بكرم فتن تلم
 كمورأ لوا (ىنملا] ىرد_ملاىنعملا ديت ةيراغإ ا فاكلارسكيىو مخل لك [هانعم

 هذهل ةينآطل-الاعناتلعفتنا نكس دا .-اوةسقدو ةلك ةهعلاد يم نماناتبهذا

 ار شروح ون وكبر نكيركيداعد نبا ىه ىه تاغ ىوثم ةبنانأرواغاطاأو ةيمومغللا

 لصأ (عب ديك أتلاهرركو ةةينىعج انهو ناعل قات دزو ىل ع( ىه) ينيووي نا
 .هيلعهتلا ىف لوسرلا لاق (ىنعاا) يدلل غسان وتلا نوكسو ةبرعلاءايلا

 سم



 هج 000 تكلم اذه لثم توءدناكناغإ

 تنأ نما لسةةفاط ىاتنأو (ىن»لا) انه ىهاكف دضلا نءلاماريغتو اةبيهلا ةيمقلا دين ظفلنال فيعرف (ةزتروم) ماهغتسانادأ (م>) يدل وك |
 ىامدركهبونتفك لو ىم هباذعو هللار و ةوهو ايلاعاليج اذك ك يلع عضة كنان فبعض
 جراذلا مالكلاوه فال (مخال) ىلا ءادأ نوتنلا عش( نإ .اركاوةدالملا |هانعم(ىدلج) بناملاو فرطااانهاهسدارا (رسسزا) < نقم فال ىدلجرسزا يرن هسا
 . 1.1 (نخ)السأو ا دبأ (يبه) ملكتمل ةادأ ماورخ ماكتملا ديري ةغيطولا نع
 ٍقلاعدتم لوممزهعلا نا تالعىفان اديأرخاغتلا ف لعن الت دالملا فرط نمنآلا دهب اف تعجرو تبت لو هيلع هللا ىفس لوسرلا ضب رمل لاق (ىندعلا)

 اليم هدهامهيتردم' كرا نك
 :نعسوم م هم دل اب نيم ب 8 0 ل 0

 ةرو فان داكح اس1 ءاه-ا!ىلاسارمطلا ىف عردقبالو لزانملا عاتي لم هلال ١
 لا ناك اكلوقب هنأك لالا لزنملا ىف اسأل ١ نيالا ة فاعريخ الا ىف نحتو بهذنةديددع ننس (ىعلا) «ربسا ل وا لزتمردنانمحظرمحاودو مور هراولاسؤل ىم نيةسافلا موقلا ىلع سأتالف_هلوقىلا هللا ةهناورك ذا موقاي هموغل ىسوم لاقذاو) ةدئاسما
 لاقاذهلو نايصعلا ببسد ٌوْعلاوو ثنا نموت ع "لول لا ىفانااساذكءدتلا ف ل. ئ ارساىئب

 لودذملا ةغيص (هدومبد ) يدنا دوبل !ماك ردءارخ و دنا دوم قءاروسوم موكل ىرنشم مهم ديو مالا هيلع ىسوُل وفرك قاب ناب * فاهس
 ىبومان ديس م وق (ىنعملا )وطن ةيمحملا فاكسلا مضد(ماك ولات كممانعم عملا ةاذادناو
 لوفيهناك ىلوالا ةوطلنا ىلاوراس يمالارخآن كل لزانملا اوومل أب قبر طال نولاتكم
 نكمل تلا ار صف لزانملا توعطقي موي لكفي ثلا عرشلل مسه: او م-مءاط مدعل

 امارارء تم ىدبوضا رامز ىسوملدرأ لف ىوس لو الا لولا ىف

 انعو ائءايضارىسوءان دبس بلقناكولاولاةو (ىنملا) رهاظأ
 ديرشتلا هجو نمقبسا_عقءدامنأ نايوهها لوسراب تنأا ذك«

 ت .اثملسو هيلع هللاىف هه لوغب نأ بذأنق لسوءيلعهتلاىفسلوسرااروش> ىف شيرملا والا كلاذنوكل بدالاىدومم وب سفنو ىموعلوسرلاو هسيتلابقاحا قي رط
 1 !نمهناوخاى صو هيلعهللا لم هنوكسل نكلو انءايضاو



 6م
 || «امرواىدوبر ازيبلكيرو ف ىونشم لاق 4سضن نمءاج را عطزومبال مهب

 (نام) تقولك انهاسمدارأ نكلوادبأ ا هانعم (ه_ ْ 1

 ىو هأن ديس نأكو لوأ ىفملا) آلا تيبلا ىلا لكوريغلا عم ماكسنملا سفنريمسم

 اهمتح تسد » ىوتثم ءاهسلا نمم اعط تقولك اننا ىتماداك انمارغنتما

 نوكس:ىتم(ىنعملا)ةيراجوةرئان/ناشوج) ) (قدشت ابن ادت يراه 23052
 ليل ىوتنم راذعلا ىف ناماان-اورالدرك ىتمو د راجو ران دحاول ارا ن

 هايهسلا نم قأب لب (ىعلا) «ىدرتنرببمل لزتم نير دنا و ىدمآ شن دو

 ع بيعشموق ىلع لزنك هءانةرحتاب و انيلع برش لزنلا اذنهىفو راةدئاملءشوم

 ان ديس ناكاسل (ىنعملا) ري
 اثنا 0 فطآاةلاموبضغلاةلا-نيبلقلايدارأو 2

 ةكيبدررألح © امتخررددزيمشل سمو ىع انمي دس ةراتو انمصخ اتناك
 ءاضقلا مهسانءعفديو دري هابحو انش اق فاران ب رضي ىسومان ديس بضغ (ىملا) ه«آلب ربت

 ىنلااهآا) لاف نئفاتلاو رانكلايىنرلا كلرتباشب رثلرمأ هللا لوسراب تنأو*البلاو

 ىع لوفي ذهلو ملا نمالصا. ال ضغ ناك يلع ظلغاو يان ااورافكلادهاج

 قوننمل اف ليثمتلاو هينشتلا نا ,ءرذنعيع شع | نما رماردات سيلا ذهواشطاو لح

 رضاملاحدم (ىندملا) «تيتحدصان مربى ىموم »او نارج را تسندحو رماح حدم
 ةقيغما فو ى-ومرهااظلا ىف لومأ أع سوانا 0 لجالو ةشحو

 اهر3ىدومةروإلل ىرشم :نلسرلاو "اناا يحرس بلعشا يل كيانها
 نأرةقايالا ىنومانديس لسع ىتءالاو (يناا] «نتعيهزا مروادارون شنب « نم هكدراد

 ينمي لروح ىف ادح رع اناىشر ىأ الح ,جولاونم كلمادقادحأ ركذا
 | تارك نرجو دمع « رازتورابدص 3 اسد و ىم كلذربغهعبالو كلعابتا

 أرمتسمو تبالي ال ثم ممل اح سم ل نار

 ب ةثام ن انآ لب 1

 ةثالثن كلو معتمهللا مهعمعحصنأ هئماوباطوم .أ ثلا نم ةسعأبح هءاج

 لاحد هنااا ايشدحأ هالو اتيشادح لأنو اني انعملمخالنأ طور

 نم*ىرب قاثيملاو وعلا ف اق افلخ



 نيولتىءمحراو قفشا فيرشلا كلدوجور هظمو» ىذا نيكسقلا
 امش وخل ىونثم بلع مكامحلاو ءايشالاوناولالارعمأ تنأ

 امأر (مدبد) « ضد هاشىا نكصما

 ًارتاطاسا _(ىن

 ب ضقنرب غرمألا

 تينرهوةباهللئيو ةناعتسالالانىتحاهدتعو ناعمةرّشعاهإو ارابانرح وكت

 هيلعهتلا فس يوسرلل ءاطخ هرسهتلا سدة ناكف ىههتتا ثامنا هلاق هيىا سوقتلا نم مهسلا

 ياععاا ضي زلانأك ناعتلا هب اطلن انركينأ نكدعوام# باناعتمايهل لوقيإسو
 اندهعوماقورمتسمهرارق ىلع للا لمن راب ”لدهمو:يمفلاوةثامرسكنا اندوءلوشي

 ابهجرا اهقلانر ناولالارمأ انني ولت ىل هةردقلا قف لاوزلا نمهيرب كدهعو4ت
 يتسح ناعتملا رك ااه نمديزأبانضمالن اطاسأب اندو هءرسكسحي

 قدح فوط ىم ةريثك نا نفاندهع ضتريغرهظي انتنهتما اذالنال ئاشللارئآسنوكتا

 دخال لاكش تأ( نلا) ع9 عدس وطقم هلو اجد
 5م رك كاراجب سب وح ىدح فو ىإ م الو 3 ال. 4 الضلاو جاب رعالا ف نحتو ةاخالو
 دحالب ناس> اوووفعن ماب (ىدللا) لح .[ةفكمأ لعن( راكب) هب مشل مدح فب زكر

 عيط#تزا ودم مثل ناز ةضتف سوما ل هه عال ىذلا كنا لح ةاجنالو

 شا عيطتزا (ةرارج كرد دورسم « همر
 كاان( و سأرلا ىف هنوذاي ىذفا شامقلا هداربو بايثلا عميطم: سرا

انمصا (ىنعملا) طناطاوهوتل ملا لادلاريسك(داويد) فرع ميلاريتكم (رنسم) شامقلا
 هل

 رمع شاق ن * قب لوب هلك طناس قيفارسسما طيح انعيطقت نمي
 هيمبلا» ىوشنم غل انرمعغلب ىأطث احاندوحو

 ةيقبلا كلت (ىنملا) ىلاعتهئاوالوسرلا«دارأو يساظع ادم (ويدسخلا طا

 يتح تاعاطلل انمذوو حالسا انرم# ةيقب ظفحاكمملا كلامابوأ 'اورمعتلاب نا طاساب

 أذا ارئاهرك ىدرك ون و تس فطاارجقاترعاط ىم ناطيشا حور ةياكرسنتال

 ةاصمل ف طللا لاذبدعكبلطوهو لّوالا فطالا لجاللب انلجالسيا (ىنعملا) ع

 ةقياقلانمالغتشمةاماشلا عرش مهندهوأ مهتدشرانيضتسملا ارسل انعاودمبن يذلا
 هداضعاه محركافبتنردقىدوغترح إو ىو لافت لوالا لوقا لع فاتن ىلإ
 تي ل ل  ال ك لعسملا اق



05 
 م انتماعن ىاثاحرانرأك نرد _ةانتيرأال(ىهلا) « وهو مارداه>إ

 يلفتاعدوت و ار ديارنا اممنرك اعدنا ا ىم هتاقولخم بج ف ىأ م .هشلاو ممللا ىقمحرلا
 أريبكأب .« أنعم ءادنال رخآىف فلالا ( ارت الع( مرخ ياعن) اعدل ذل» (اعدنبا)إ [رتممامرف

 مدآلهنلع ىلا“ .اعدلارعبكاب تنا العض زي ناك نا هيلو ءدىذللا اعدل دهو (ىنعللا)

 بآل رفح ىف ةراشالاو ىربكتلا نيدلا ميخلات(تالكهبر نم مد[قلنف )كلو ةبمالسلاهبلع
 ناو انشنا انملهلانبرت امن مدكب ا :ىفةبهلا ةبح نمسا ,رلارا طمالا نمت: تدنلوأ نا

 ةبحلكأ ذاهسغتلملالئهنا نامعالار ,ونيرسنا ال نيرساكلا نمقوكتلاهجرتوانلر غفت
 .طح نم صلخ | هتحربديغبو هترفغج هير شع ناو ةلذم او ةهلا كبش

0 

 يب الش سمس تلقا
 ناطيشلا( ) ترطتل بالم نوبعلي ا, ىلا نع ازةمطالاو وللا ايلا( ىطن) «دنأ

 ةعتصل اب هبلغير بعلي بهذيمدأ نم عطنا ذكى جو ماا دل ىلعول_عب هن | تح نوكي نم

 هم _هدن[ه دش دس اح تنهأ

 >) 6 ارويرتا د مص نأب زأ 0 9 0

 (ويرر)الاذ(نا) ىأردبد) بز) مج ىلا ةفورصمم د> -ولأءايلاونيعلا طاير (ىدش
 ىدنيع طايرتاطشنل هنا: تراس (ي علا هريغو لايمعاو هرشلاوركمااو هيما مسا
 انني هسركسمأ ناطيشل دمتم دقتع أ لوي هناك رمش مصشما ةليملاوركملا الاذىأرمنا
 « دونر شوا لاحت از مه: 7 ىونُم درطو نعاو هيلو ةفامداعفهرا 'اريخال سو مدقاف مدن

 دوا



 (ةنف]

 ((ينعلا) ن اطبشلالا عمج اروي رطشلا فريم خوق زو ىلع (وأ) يواونت مد دوب نول ونوح

 ميحرلا نا طيتشلال شمر اس مد: ديس وهتك ناكارريذ 4 اشب أ هتليحوتاط كلا ركمراض

 ليقوادبأ ديشيالمتان كد نمةدومىف كفن بعتتنا كلاياليقم دع هدرطل ابسىأ

 تورنثمو ةثامهلاسارسعا تير ىيجمالا لاقودوسحاقرثؤي نأل يت ليفرتؤي هنافدسملا قنا
 ىوغي الواح ناظبكلا ىلار تاو تيب: دسملا تكرتلامخ لرسم لوط |امتل فس

 رات ناعم ديدركوكن ار هدكدنا دبابو ىونثم 0 دم اب اواو ستي ابههتمو

 ةيمضلا ةدحوملاابلا ل ديةيئوملاةمعملان بةضخسن ىفو لحي ىتح (دلا دبات ) جيدي ىوريودبا

 «دورُغ نم نوغلملا كلاذ ىتحوأنوعللا «ىح (ىنعملا)/هيالهرورغ نم ىكح تلا ادا

 ين ارسابةدوسيف ى امنوا لاق هيلع هتح ابق مسج رترم الا بق 'ابقلا لعق ىملكتا ملعبال

 .أنمو ىل هللا ت امس نم ناسح الا نال (مكسفنالتتسح ا اممتسحاتاإا

 3 (اهلفمتأ 0 هسفئيلع ةعحارهئاسحا ةدئامف ىلامتهللات امي

 ىونثم ىربكلا نيدملا م ىهتنا قا ارفلا بايو دع) ايف تدادزان:ءاسالابت دادزا لباهتءاسأ

 ٍنمرمج م١ نيزرفلا ع سكورتاصشوورك ىو ربتأم ٠ سكس دب اه دس زك لجأ
 ىله نيزرغل بعالم ةلج (ىنعمل ا) سمتلا سكولا(سكو) .حابهلا ىف لامع رط كاراغعا

 بعالم ىريدساحلا دوراملا اذك انو اَواياَصفَوكمٌملَع نوكتو سكعلاب خ رطشلا طا

 هلع عجريناب تام شكرعصيفةريذم ءمصاخو ةعفثم ل ىأ ة-وكعم ىسهلالاءاضقلا ني زرق

 هللاسدق بيحب ادهدساحلادورطملا ىريئيثىأن هول يق ناةنارسسللاو كلالهلاوناشفتلا

 (رك)# 0 ا

 ةلءاعيجداصلاونىلابروسائااوح اعلا ىف لاق حلا دزيخ درد هءأوحو طرشلاةادا

 (ىنعلا) ب رعموهوةنثلا فو ةدعمل ىلاوح ف ثدحي دقو مطفي الذ قسي نيعلا ىف آمىف ثدعت
 دورطملا لاذ ىأ ةلي رم هل ءتلعو ةكلهم هتحارج ىأروامو دعم سفن دعو يئاله-ةنىأ أرنا هنال

 ىو اهريتكتىف ير هتاعاملةبو ر نع ضرع او ربع ىأر و اعما اوم ناكلب اربكتم نكيرل نا

 مدق ىلع ماقل(ىنعلا] يتوريزراآب ازا اروادرد »نو ردنديدنيجن
 هبلق ميصناو هللا فو هءؤرهظو: فن ةعصو هبلق ىف هترخآل مغلاو عجولا

 لف «» هزدردارتاردام دول 8 ىم ةينانالا باج رام هيقاهتم مو هعجوو

 عمجو مادام (ىتسعملا) هندالوب تدازرد):دالولا عبجر (هزدرد) يهرهه دب ايثتداز رد

 ىف ىوسم 8



 ءاتممل انم ظنا نانتةلب املاك ئاسنلام لهو لماحاس ا بلقلاو بالا ةنامالا ذه (ىنعلا)
 مءلسو هيلع هللا لص لوسرلاهءاجاس؟ناسجبالاو صالخالاوناغيالاةث .الايداراو هيبشقلا
 ادرك ردها هرد « ثسيندودارئزة ديوك ةباثؤو ىوشم ىاعت هفة ب حلاو و شعلا
 سيلئلب املا لوقتآبارطظاوامجو لم افا قدم املارن اذان (ىنعلا) عجول (درد) «تسيهر |

 سيللوسولا بلاطو ةنامالا لم انإ-تولومتب اًمثفواءارطضاوا لأ: بلاطلا فاورولا ا مئاسنلا باص كل ذكي رط لذطل عجولا نال بارطغالاو عجول اس قيلالا عمجو أرلاب
 ىذااو تادابعلاوتاعاطل اراث ؟رووظلو ىلا دلولا داو: ىرح ا عسجولاف بل الو عج و
 [اىدرد فكنا « تسيئزهردشاب دردىواهكن قو ىوتم ئثهنمل هععال ع حوه نك
 مدعت القي رسطلا عملاقوه عجول نوكيالىذلا كاذو(ىنعملا) ييتسيتسكى ملا
 اةنامالاءادال ب ارطضاالوه سور سيلختل عج وهل سيل ىذما ىأ قل ساانا لوقو عمج وتلا
 ىلابيال صوصملااذهنءهتالءايلوالاوءايننالا قرط عاطت نمووذ نك اسءيلق لي ةهلالا
 | قحل اانا لومي هناك انغتسالا نع ةراسبعاذ هواه لب ةنامالارهظيالهنالنر عرفو هذ

 أرفكو لابانعو حلا انا لوقم هوت مد /ءناكف نقب

 و
 ةينانالا كن: لوق [ينعلا) حلا

 اود_هبهتينافنتقو (ميهفاصتاو هناصمت

 دو ةحرراصروصنل كشالب نا انالوذ كلاذر(ىعملا] يعيد ت نعل نوعرفان انآ
 اداب قالا قب رط كسا رو هدم نال ةئعلر اص نو ءرسما ل شالب .ىلهالا مكيرانأو قحلاانا
 نماجنوهسفن تارو داكن مصلخ تح ىاعت للاركذ 'لقسو لفاونل اوضئازغلا

 هلاديوهرفو «فر زيا ث مقافتاب ةر قانا ةوقرأ دف
 :ناامالعا هر وطت باسأ هنقول يتحاسريط لكل ديالالثم (ىنعملا) جارمالعا تيجاوندبر رس و ار ماكنه فره مرجال ف ىوذل« هفيناسفنو ه شيتا ةهج نم
 ارسفي قدك الرتدا هحرد ه ار سفن شل تحت ايرررس وى م !ذده نة هأحأو
 ىذلاربك لادا اورغسالاد أهل! ىف اهكرت ةوه نوكمأم سأرلا عطق (ىنلا)
 تاسفأي لا هئييلا (وفاصوأ ةلازاىأ س ذئل ارم سأر طق ى عب ةرامالا سفنلا ةفلاحيوح
 ب 77 لع

 ماكو



 رز وره نر دادد كرز ىو !ذك اسالغوانما الهلا نس ةرامالاس فنلا دش تح
 ثنس(راسكتس)ة بلا مز صلت (ددر) نلاو» (ناذند) هراكتسىالزارلمدهرأأ
 كلت ىتح مسلابكولمملا اسيا نم علمت( (ىنعملا) رخعان مجرلا هدارأوريثكشلل تنأراسورحطا
 تايلاعلاتاجردلا ازوغتل تاضاب 0 ءرلا نم صلخت ةبحلا

 قا دانه اونا ل 0 ا
 حوتفلاوريست !قلاغو حورلاحور (تاج ناج) لاذ ناكسج (ثادوب)  دابع صاوخ نء
 ملسو هلع هللا ىف ىثلا نم ىرلا ننام ىلاعتن[ةنييموذا تيمرام ةيآتا عا (ىن ماعلا)

 أقامت سنت تبأو ىرلاقذماكلاب [نذبسعلو هيلا را دنس لب ةياكلاب

 انديسلات ىريكسلا نيدللا مج ها هذاقول يك نك ء[بحالا ةفصنه ازضالل م مالا
 صاوخ نم قولا حورلا همىأ ام لكو هيفاي مال عصاذه نا لسع ا ىآ ناد تساران الومو

 هَ شرما دوجوونارودلا" فاو نامإلاءاسهتنا ىلا جورلا حور نم نوكبسو ناكءدابع

 0 ثم انالوموانديسلاقاذواو معدباقوذ
 |ريمشو هءانمم (تب د( ديلا كل كمءانعم بكر رفمو فيا تسم) راوديماوزا

 نيتلمهلا لادا ارا! نوكسو ةسيرعلا جناب ىلا عجاربئاغلا
 (مهنك) هاند هاو انكسرت ا اطال جرلا

 عوبات وة دئالارق دب ميلادي «تماوزا)ضرفلا اذ
 2 لراو ةلظذاو 'ايرلا

 يس كيب ئاللااضيأ ميركملا ملطاوهو و او ريدم ىلطعمو ورا ورو»
 | سوهل ار ىوهلا عيبتنالو ماودملا ىلع عا طغناربذ نم سفن لك ءوفع بلطنو هناسحا لأب



 4 5 1 تاعاطلا ىلع ابو ادم نكو دعيت الك
 تسنإ مة داوخ شريك ت صموريكر د« دلموا فري دركمغتسسنإلل ىونشم لوقي ىلعالا
 (يكم) 0 اف) رخأتاودعبلا(يد) طرشاةادأ (رك) مغال (مغ
 (شربكت مح كلل ارخؤم ىَأربك ع كى عم هبدارأ
 .ترخ نرخ أنو تيتا مغال(ىتسعملا)ث أرق ( (ةدئاوخ) نيملاعلابرملاعمجار

 تأرثو هتنثملثلنال سوهلاو ىوهلا عم لبر نعالضغلاب ف خوضشلا نست لصو ىتح تربك
 ةروسو ىلاعت هوقتأرقىأ كلا مكحول سملارخؤءىلاعت كبرنا تآرغلا موهفم نم

 شط مويىنميباوجللا دهنبأر < ىربكلا نيدللا محن لاق (هيدكل ذاب رشطبنا) جوربلا

 ملعتولو ها قي رحلا باذعقءاتيبىذلا لجاعلا سطبلا نمد شأ وكت ىربكسلا ةةطإلا
 تا) مو هيلع هتلاىف-لوسرلا لوقف دراولا ضيا مكحتو شطب ,.دشرداك اذا ىلاعتهنا

 يي ب دي اذاىتحملاظا ىلملهللا

 ,أ لوم .ةمحرلاو ف طلل ارخوتم
 يو لامتهتحر علا «شترضحدراد بئاغتمدألب ا
 كبربو كنايصعةلاسشلخر ب ىأ عانيت المتر طح نا ىتح اهمكمك

 (ىنعملا) ث ىعشلاو ناوصم هشب طارسزله الوو ليموت أ حرش ى هاوخ و نرو ف يم هتريشمل
 لوأ (ىعصتل او) ةروسأر قارب دتلاوركذلل فرط يم ةبلاو ل سولا هذه حش تدرأ تاو
 (ىقامو) دماب (كبرثلع ةواس) نكسرأ هيالظب ىلعغ .(ىينجكءاذا ليالاو) هلكوأ راسا
 هالتوهعّدو هبرنااموي ريشع ةسمخ هام ىسولارخأت نمر امكسحلا لاق املا ده لنك سعب أ

 (كبر ل يطب فوسلو) اين لا (ىوألا نم) كل ةءاركسل 'نماسهف امل (كلرمسخ ةرخاللو)
 ددحاوو ىشرأالاذا لسو هبلع هنا لامن هن (ىشرتق) اليزجء أطع تاريخا نم ةرخآلا ىف
 نيالا محنلاونيلالح ىسهتنا نييفئمدعب نيتنشع مسقلا باوج ا تهلارا اننايفيتدأ نه
 .!هتارعم عيل دمت لا لاج يلع ىلالؤ باج لابسما تقومسمأهتلانا ىربكلا
 حور ةعدوتسا ا ةءلاجلا ةةيطللا نحو لاق ثيحلالملا لاح لا ىه يتلا ةركتلادعد
 ىصشمدنو ىلع ىلالجلا باح املبل (ىصساذا) كفن ىفة:كلا ةيلاملا ةذيطالا قو

 (ةرخاللو) ةر كتل ناطلسرووظ:(ىنادو) 0
 500 ةرككلا ذه

1 



 م0

 .يهطخالثأ. نتمرثلا نمد ألك ماع همكحو ضاع ءدو رواذهو ةبواطا اةقرعلا

 تاب « تسيوزاا م ديمهوكونرول ىوتثما مقوي ةنوهرم مكس هثع مهيضبالو

 قامت هثمئاسا.ةلاءلهاضبأ لوداو رضرتعت تاكئاو (ىنعلا) هي تسيكو ارضة ناصفنا

 لاقاذملو هلاك ع ل نر الات است هلاكو_ لش ا ىلععتى نم نكسل ين لك ىلا هللا ىوف ىلع

 هقاطعاو (ينمال) مي مدن ىاتعوكى ثمن مو مهتسو!لاكتادادىدين ف ىونثم

 نوعا رسل اذه مهشَلاضد أ هعئص ىلع لاد لاك افلا هنزوك ةهج نم ةحابشلا كلتىلامث

 سوي فاس ابشن ءاهتنت هوكود ىئاعتدرا » ىو احلا ةذتح «لعتالانمثل لوفأ
 هشوغن عزو :ردكمرمغ ةشسح ةيف اس ءشوقن عوف نيعوي شفنا لعذ شا :(ىسعلا) جانسو

 .٠ تشرسشوخ روح درك ف سوي سفن ىع لوغيف لم عرش م اهلءاغسالة ردكم ةعف

 شوخ) هوا هندرأ هاو ةئملا روم مسا (روح) تدزناسإلءاوناتي ردع شعت

 / لعفو ىروح نسح هعمل اسفسوبانديس شن .لعت (ىنعلا] نسح عبط ىأ (تشرس

 * ىشروتسوائداتسا شءن ءوكودرهإط ىونثم حابغلا سيلابالاو حارفلا تيرامملا شن

 هيفءابلاو ىطسوداوحو م ركءانعمىسراه ظفلدار (ئكدار١ م تسوا دارت سينوا

 قاع هتيذاتسا شن يجول !نم لك (ينبجللا 0 قيراقسلا ندب

 هؤاطصو همركو هتيدو>وهر ل ف نب خي ىذلا نا شقنلا ىبلهنراكدهاشو

(ىعلا) هب ديرب شدركم امش هله دنك شرقا ءردارتسزإل ىوشم او
 لعق 

 ىو هرهاظو هيفدوجوم هعقنالءياع برش ةوحرودنئابغلاةلجو مقلاة ميلا

 روظي هلع لاح (ىنعملا) 'هيتوتاو سر لبكاشساركتم 1
 هودحأ لكل شقنلا/ءقوهىذلا هايروظبامل لوغي هناكمضتةيم ذات

 ربك قال ببسنب زو تس هصقأن ندر تزدلا ديروط ىوثم مشيا

انا(ىدلا) راثلادابهوهةسرعلاءايلار ةيمجهلا ناكنا خقن (ربك) «تصلختو
 شامت 

 ارقاكتااق الخ ىلاعت ملا ببسلا اه نمو هلعيف صتانو ف يقلا شفنلا لعفل هينا

 هفلخ نم زاءالو مةتئسو نو لذمو زعمو راضو عفانو لدشمو دا» ىلاعثوهن نمؤلاو

ره ف واعر هد هاشم "ود ند زا سن ف ىو تاععاكص خر فاكس
 دو

 عمل هتردق ىلع نادهاش هحولا اذه نمناجالاو هرغكلا نارها (ىعملا) يدتدجاس

 قامت الات امواه أو ناسمالاو رفكلا ىأ هتيهولالدج اسامح ار لكو دادشالا

 تسهل ىونثم ةمرتلاوداالا ةمعن يلء (هدمح ع بسنالا حث نستاو) كرسالا روسو

 ةيمحصل ا فاكلا عتب (ريك) مي تركب ىدار موا دصقثليل و تسرب دزب مهربك اهرك'

 هتلدج اسوركن ا ىلعاضيأ سوما معن (ىنعملا) سوحلاوه



 ءايلالب(اعوط ضرالاوتاوعسلايف نم) دأغنا (ملسا
 دهاش نأ قانبلا مو ىربكلا نيدلا مهن لاقو نلالجها هيلا ئيابامةناعمو فيسلا,(اهركو)
 : كاذب رابتعالا سيلف اهركل لس لالا ده اش نمو اعوط هل لسا لامجلا
 هللا لس دم ةعنانم ف ىبكللا مالسالا اذهب رايتءالا لب
 2 ىوتشمملانم بآل اودصالم مهيب رصئامت كلو مك ىت- نرشسؤئبال
 يدي نكلرناطلسلاةدلقرمبعب رفاكتلاك(ىعلا) هيدا "ىتراماىوعد كبل و دئكيم
 وك لغتشءوهو له دوجونا معن اءاطلاو ٌءارا دما دودو ةعلقرمعما ذك ةرامالا

 راص (ىنعملا) هيدوش ف اطلسمعلت دون 5 1
 نالتاطاسلل ةبوفمةملقل | نوكنت مالا ةيئاص هطب نو «مكح ىف ةهاما | نوكست ىتدح ىغاب
 هللا سرق دارأف هتسايس كاهيرمالا ةبقاغو اريج هنماهذخأب لب هديب امين ال ناطا ل[

 ىلاعت ّتةعاطلا درب هناانمعاز سوهو هاوه لحال هدوجو ىرا 1
 ىوتثم نم ثلا لاحو همك الهابارم> هتماهدخأيف نطاستبو ةعيش 4

 ةعلقلارمعب نمل ماو ( نعم ا] ع هاجرهبزاقرومعيتتؤسمم هاسدأر ىارهعلتت ان. )
 هرمعبالو هدوجوةيوةتل جالب رشيالو لك أيبالوُهنلا ف هظؤلب هاما لجالال اطال لحال
 ىم ةنثمطلا ىلا:رامالا نم هسفن قنرتف ةينآلا ساير ةموكحلاو ةيناقلا ايا لال
 جملا لوغي(دي "تشز) عن يهمتشزرو بوخر ىرداتم سيرف ب شز تاديوكت شر

 ءايلا (ىردأت) رفكلاو عقلا قلاخ( نيب رق تير تنام( هك ىا) دلعأو رفكلاوهو
 ىلاعتهل يتلا لوذي ( ىملا) ملا عقلا ىلعو(نيومتشنربو) نسسحلا ىلع (بوخرب) باطلا

 لوأ الريل ميةللو نسفلا اىلمرداق تنأ نسا او يمت اقلار ناكملاو نوكسلا ناطلسسا
 كلاعفانال عمت امل شسسن الثلن هل مكس مكمللاو كرم أ ممالانالاحبت ىتتقلخ يثىال

 لا فغالي تلف للئاس لاو غا مال ةفل املا كل تمكحو ةلماكلا كتردف ىل# ةينب
 ىلع هللادج ا برفكل انوكيء-وللاذعو ةيلو ولساو ةيمولاظلا اهردسم نالدارعل 'لاعذا نع
 لوغو (ىملل) جاهعزامدبنا درك كاي وأ مو ىسح دوا ديوا بوخ لف ىم هنيهولا
 تنأو تمسعنأامىله كلركشلاو دمم اه بورعلا نمىتروط امل او نسما تاطلساب نسا
 وذي انالومةريشحا ذسولو هللا ل صأامعسبتتو هتامكسلس لنا ضي رحاب ثأ ىف اب

 ةيسون ا ىلاذه ينديزومل اهدوارراسعبنأ مالا هيلعربمةسي ندر حصص تيصو
 رات صريمعبب بفك قو ىمهل اعدم ءمسيلعتو ضررملا اذار .وهيلع هللا لوسرلا
 ذه زتب را اسر هع قال ىلع 6اس ول ل« كةركبدب*
 اراذ فان ؟«نسح[ ابن راد انن ؟ ف ىوثلقو ريسعلا ىلع له_باع ماا لومءايوهو



 كت مو
 * || نمادحاو مد وديلعهلا تا دامتعهلل يضر نعم كو زال © ندح[ايمغ نس [امن
 لوسراب مئات ها ءاباهأتوأ يد هتلاوعدت تاكله هل لاغخخ رغلالشمرأس دفا ةباعصلا
 كلة امل الهلا ناصب لاق ايندللا ىف ىل لف ةرخآلا ىف ءىق اعد تثكام مالا لوكأ تنكمللا
 ًاراتلاباذعا و ةئح ةرخآلا فو ةئسح ايناهلا ىف انث؟م هللا تلفالفأ هقيط الوهتلا باذلع»
 (لوةيتم) لوا _!او بلطل ا لهأ نم( سا !نخإ) اهلا ةربلا ةووس ف ةئب رشا ةبآلاو
 هنا لسالادسقلا ىسني ناب( ايناها انت انير) لوسولا نابس !هرورغو ىفتا |ليوسشي
 ىوولاهيلفبلقو سغ اةنايرو رك ذلا تئاظول مهاق داهتج او دا نع ىتغتسادق
 ,ىا ةيآلا (انت 5 اسيرلوةب نم مسهمو قالخ نمةرخآلا ف هلامو)
 ذافنو لورغلاو ةهاجولاو ةعاطتسالاو ةعاطلاو غارفل او نمإلار »لاو ةصلاو ةرفاعلا ىهو
 ةرخآلا فو قالخالاوداشرالاو باصسالاودالو الا عستملارةيدوبعلا فر معلا لوطو مالا
 نءروبعل ار تالساولا ف تابرملاعاؤنأوتا ذه !ثملاو فودكلا ىهو ةثملابلا منلا نم معنا
 انوىربكملا نيل م ينبت لكل لبس لاوحالا ىف كتاوت ا :تاماقلا

 ا 0

8 0 0 
 ىب ره عمىأ كرت ءراثلا قي رط كيرلا كل. رشا مويف اللا وخد دعدنو

 (اهدراوالا مكنعناو ٠ سس ةرو قف هوان لا فاني و انربخأ الروبعلاو رورملا فةن
 !زكهو مسهريسغبر دمام ىهو نو مولا. رجأ نو درضاحو اهلصاو ىو اضيبلا لاق
 تاير ان دعو دق سبلأ ضعبل موضعي لأن ةنملا | ارهأ ل خداذا في رشلاث ب دسحلا ىفدرو

 «راذك دارو رب رفاطو سزم» 537 ا 2
 ندغو اروبه دحر انلا ىلءرفاكلاو نمزللا (ىنعملا] اهلع(ىر) # راودو دهرنبر

 "سد ب ىماهاكرابو تثمن ىءرثأ تارهظي مراران الو اناخ درت نب رطاا اذهيف
 فرط هاكر ةزاجالا ىهراب(ىنياءاكراب و) ذا [تشجإ اذه (ثن) يي قدءارذك تادو
 بابلاهو أ نيالا باوأى م نيباوبلا فرتو لى ءاوهطساغ الا ل ىأ ناكم

 حو رانا لحج ىلءروبعلا وبدلا( قع رذك | وك

 "سا ع ءىندلارانلا لحم نوكي



 تب

 5-5 اي كوخ حزود) سفنلا هذه (سف م
 | سمنلا ان( ىنعلا )ننقل لاش (اريكو

 » افسربدثنآوديدرك ا هدهحول ىجرفاكلارانةنتفلا هب يفي ا
 اوذملا تراس ضفنلاثلو اهعمدمإ! غلف( يشل أ

 لسمتايندللءحوشت لب هننم جوتن الراشلاةدباع ل |راثلا

 ذاررلا تلعف ىوغتااوحالس هلا نم برهتو ءانلااو قو ذالا
 ةزمسس 8 قدم ةعشمل ثوهتش أ ف ىع سفنلاةوهثراتاوحا كاعتهلادجولة ومالا
 :تراساهومتأذ لأ: لءثتبرشةوهتلارا اداإ ملا «ىدهرورد ىو"

0 
 تادهاجملاببس ىأ اذ عر وللا ةءلمن تيكا سيأب 2

 شراي امرا صرت رثخ1 ظمأ دبا ةعمالا مكفالخأ تلد

 راناوكش ضرك اب وات( ملا) (دخرا 85غ
 ىو ةنحلالاعفالا تاّدبو ةئءدرلا لاعمالآ كمك-:متلاز ىأادرو راس مس اكوشلال ثم

 مط ادبتثك) شير شم هجدتشل قدر « نب وع ىامتت ! هج نيام نوح و
 متنأ(ىنعلا)مدغتلاو ةدانزلا اهائعم ةس رعلا« ايلا اريمكل( شيب شدب)ا هوت

 ىونثم اهوقلزأواينالا امد ءاهوقأغم أ ىلاءثهلا» 0 نارية لج

 ايم غاب (غا) رش( وج) مديتخادئاقو مقورملا « ديتح

 أبم(يفعلا]معرزو عمر ديتخاها]ةرذحوغ
 نتا عرشلو ءانولإ

 0 اعف ىأ ايزل هذه ءومنعر زو تلاع عرذيامي :تأىأ

 ,ةيكرم (وردنا) 4 وج فرطر نجر دنارارسظوخ هوردل عيضر] ذ 0
 مثرخلاوهوددويارس نم #ترتم أ ةلهسهملاني سلا أب (تايارس) سفنالعمخار رعضراو

 تاويل تتسلاو ركن كيما كيشتف (ول ارض
 درك تباجا اروحئعادإ# ىونثم تام



 نعبر

 .ىف هو هتدباو نيد ثرملاعصن ملبةو (هللا فعاد

 ردزينامخنودال ىوتشم تاعاطااراونأب اهرانمت أشمل أ ىأ "الايس -تيئافرومال

 مقفي زو ابنا ف« افطالا اذه متلعف ل (ىنعملا) عب اونو ربو نشكو تشك هزيس اه اهسنح

 ةيهانرواةتورراثرووا دوو ةرضخ مكقج قانرا:تراصاضيأ يدهلاراؤاب كمولتىئادح
 ىم لاقوباجاه لأ ذهلو نيتسحلارحا عيشبال لانا هوة بالا فاني ركريخ | اذه
 ءازجام ىداواب(ى هللا ب ريتعم باوتو تح اوفطأ و رسيىا تافاكمار ناسح !تسيحال

 ام( له)ن محرلأةروس ف ىل امن لاقرمتءللا باوثل اونا الاو فلطلا ءؤازج ناسح الا أفاكمر
 ىو لاف هكئاللا نال نءالث اس ملكت يعنلابناسحالاالا) تاعاطل ((ناسحالا ازج)

 ىلا نويوسنم نحن نأ تلفام(ىنعملا) يي ييتافاماقب ف اسوأ شيب و مينايرقأم ديتفك اعنف

 2. تيجو نواتاش ريفاسو أ دنع ن خو انيرءاما لح الا دوحو ىنغنئأ تاب رغلا
 لاصفنزوىل(شالق) مبا ةاممب تاو قاستاتسم « مجاهاودركو ضالقرك امل
 برشلا حد 4 لاي فرظلا هدارا ( هنا هبي ةرخآلا«المم ىنعي باجأل ىذل اوهودنزلا ىنعمب

 ثىراكسىأحدقلاْلاذو فال الاذ ىراكس ن مغ نين اماكن اوءالغم اثنا نمت (ىنعملا

 8 انلاءذملهتتا ةديمهلالاسلتادو -(نم'ذهنأك ان وةدحولا عادقاو هللا دع
 'نكورك ارنب رمشناج «» مخ ىرسرإكتزقو ظخرط ى م لاعةلاوحالاولامالا 5

 اضن يذزواسآر عشنا نب رمكحوم ضير ىلع ا] هل نهرلا ىنعب( كورك ) حي مهد
 ارارساردتسودلابخ ان وش ىلامثهترشاتأه مدس انهر و ةولح ا انسورعشتوهردقو

 قتلا بوبهح ا :.بهحوركق مادام( سعلا] جبر قام كاجو ىرق اج ه
 رهط ىم هنا كلاذوو رلابءادمل اوةيدوبعلا اناغشاشولفراترس و لزيإل ىذلا ىلا احل او
 ها (ىنعلا) يب دنتخو -قشاعناج نارازهدس و دنت ورم االب عه
 دما ها نوردرك ىناعشأم و ىم عملا لوح ةشارلاكهفوح مو-او را اوةرح شاص فولا ةام
 نم دوغرأه نبل ادوف نيذلاق اشعلا (ىنعاا) مدنا هاوربادرا ىدرعمم «

 ارنبوبملاهحو عمم رونل مهو ةقيقللا مرح مرحي لزعلا نو رانخيقلمللا
 اوي وشن ل جالو قيحلا لامحلا :دهاشم مواوسولا بس ناكم همم نان هيف

 .بنرحارت صماهالبزأو « دتفشوررلا درا 49 كم لاققهبلق
 «ملس بلي 'فنورشاعي ى] نيرو ةمثلب ناسشعلا نوكيىذف الملا كاذإ ب هذا بلقإي

 كنوظذح مهثاذ كف .لاو جرلا نم هسالظذحأكعر هلاوهو نشو اا لثم كا مهانالسبلا

 لحم (اج) مدنتكيماجارتنابتابمرد و دتنكرماساوهتنايانمط ىع موملبرغل
 9 ب الع ث/نواعذي مهحو ر طسو ىفو نو اوبلناب انج ىلءو(ىنءملا)
 الا[ [020اتححح0009090979797ج7ج7ج7ظآ13
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 نأ ةوعدي ولا هبىضمأ نأ اعدتسا ىفارصن ىرارحاك ركل هفادب
 | نل لاف مال_سالا ىلاهاعد انتريخأو قحركلا فورعمىلا ه«تبهذفا دلو هلا هتزري
 ةورعم مفرق كيلا ةءاعرلا ثلث -أانأو هللاىنب دي نأ الاتي ادهىلعردمتت
 دوكيو هب دلاواراب نوكيا دقو هئزرتنا كلسأىفا مهللا

 .اهل هبح عديرل هاو )ني ءاب هل اقاي لقهل لعمل لاق
 | تيثتابثلا وثمان لاتاثلثرلملا لاقق هربا نس نوكت شلك (نء ف شكي بولغلا بون“أن
 تح موظنم مالكب نع هبيحيوهوانرح انرح هنمل عملا لازاخ و مدنملا دعا لا ىف اووثو هاموق
 ىذلا الا ك0 ذيممطن !امنا .امتأو هلنتع بلس ىذفلا همالك مل دملا عما لاقرلعللا الصلهذا
 بهذ مهلا لومرا دمت نآومقلاالاه4االنا دهتا هاوحتو هرس ف كلذ د_.ثءلاغق .اسناوهةلخ
 ثيغب ىذلاو لاقف تل امم ىلا غسالااتف هاك ذى ىدفو ثدحو فيك ملهلل لاف هسالىب لاب
 ورعب ةوء دبا هذ ورادلا ف نمو همأو هوبارل -أو فورعم ةكربب ل ا! ذه لانام فوولملا
 أب نوح «دابربارا دن ىاجارت ناب نأ مهكر وف١ك م انالوموان دبس لاقا ذهلو راثلا نم
 باريشلاب ل ولعت اماقموال < ثل نولع ص ورث طشوهربذلا !ذله نمو (ىملل) هداك
 قارفتسالا لاءال هدو قرغتنت ىهلالا ىدقلاوهتارتملابولمملاحدقلاوهو عاملا لم
 (ريئهردب انكم اخ ردو ريك هنااا شي نابي |ميدإتقاعارا دهال دنم ررغتاذان
 لاذنل اذ ,دوبلاوةياعرل وة« دحلااب مهول تيم لخ د ىاااتنب كل سم موحد طسو قر(ىنعلا)
 نل اريل اردبا, كال لاعب, هو اذان ةيلاع ةبترىلاولعتو درت ك ذام مسا

 رورو زراطع توج لف ىو ةضر تددزاو م مولخ ىف تنك-.كلنالالردفؤلع دا دزبات
 بتاكدراطم لشم بلقلارتق دل نوضشبف (ىدلا) مدتتك اديباهرسوترمك انهدنتك او

 ىم كالاهولسوي و رارسالا كلاور وظب تح كيلق نومتفب كلفلارثذددراط# مناك ى»إ
 (راز وت (ةرارك) جذرأب همرا نزيطءاكه مرب هراوات وحساب ن[ي وح سنبل
 | ىعو راي رمد اوهوءام نم ففخم( همزطرثلا ادار كآ
 تاكا ىا ل ءاكر هثبل سفن برشا رمق ةعطق تنك ا مج-اصن الو ىبئجالا لما رقالا

 لمكتارمتلاردبلا لكن !رهظم يندلا«اده يف نراق سي هن حالا ءا!نم كل ناكو لزالا ىف
 نركيامءاكنمءزملل (ىنعما] سرغل اةدعان لسع ما اةادأ(تسبح) يت سحرما | همها تااعاب هت بحزب هريدوخلكر زااروز» .» ىوثمنالناصقنل انم صار:

 نزف ذوو ةبسانلا مدهريف هزارتحاو ترن ةلوعم ىأو هاذنجاوهنيبح



 دفنا

 ليملا !دلسم نوكياماذكى بلا ىوأ قاشعلا نس زرتحت ئثىال لاو ةيحم ارثأ لزالا نمي
 اف تنكولو قاسفل اني اهل ةلج عم لالتخالاو
 « شو رردهتثكع ؤنيار سنحإلل ىم لكلا
 نفر نم ةعتشم ىوالا «أهلاو واولاريسكم(شهرو
 أراسمول هتبحاص م فيكسا| باع باككسحا ,باهذلا فراس سنعارظنأ (ىنعالا]
 نايعالاو حاورالا نم نابلا ةبترم ىف مهنيذلاةدبةاقرظناو ناويح هناعمةلجلا فاناسنا

 اوصلخو ةداهسشلاةيتاناوانيعوي رطلا لاو رامنا.هلاوررهظتا ماعلا وثمان ةثإ
 غرو هناء ايلوالثل بح اصل تنأأ اذكى محلا ةبئرملاوناوسيغلا نم

 هذدم فانك هوشمو غوردزا « درخ ىنىاىرخ هوم نزوجانإ» ىع لوبا ةهلو م«
 ةأارملا لستم مادام لعل بلقب (ىنسملا) عا دنا نع رسرغل ا دثع نيعلارسكب (موشع)
 ىأبذكتلاو ةوشعلانمددملادكتو ىو معيتختو سانلاحدم ليش ىأ عادملا ىرتكت

 ث ظذلو سولباجإط ىرتشم عفن كل مال
 .ى) ىناقلااو صبمبتلا (سولباجإ

 انه ةرظاء ايلا نافبيحلا ف بهذلا رشم (بيجرزسرج) تنادعضت (ىجع)

 اهليغتواهذخناي»“ة ”ةلملاب واحلا مهلا
 >) 6 تاهركانرادنأكرم إ ناوكسس ئابسو مانشدارت مالا

 ب وأي كل هنا لامملاو(ىنملا] املا نجل السلا ىأ
 مخ ةعانقلاو ةلملاو ةولذن اود دهان دهرا اشراق َنيلاضلا«

 :«ناسخ دهثرر روخ ناها .منصإلل ىمدلاضلا نيف اغلا قاما ءانث نم عشنأ وكل

 لعفتىح ةقوسلا دهم لك أئالو ةغبرطلا يطاسأ عفص لك ( (ملل) جتاسكلابقاز درك
 دسرتعلخو ثاردناشيزهكناز زإلل ىمءادعسلا !لابا نمدع- ذا نيم نيا

 ةياح فو ةمالئاو لو دلالصت علا يط الس نمش أل ىنعلا) « د :دركأج حور امير ردا

 حورلابىفاطظلا دلال دبب ءايلرالا ةبح اصم بيس لومي انو رادملا 7

 تتركوا هكناد ٠ ايفو هنهرب نبباكيره لاهم .ممريصت مهل كتنراةعويفاروثلا
 بر*(تةيركم) هنأ لعا ( واهكناد) يمت ةصحالب (اونىو)نابرع (هئهرب) جاتسوازا

 نم يره لامعا رن ةردق لو ةسحالب برع لكم لك (ىعلا) مهمات نم ( ذا
 ,شلصام ىبدب روك لدن « شاددهاوطمكددركن اند ان ىم ةع:صرتعإو العم

 ةدجالب ىااًدكنوكيو لعفي ىح لخ' امم ذات :-لا نم ناررعلا لاذ برو (ىنلا]



 مع

 ا«نوكي ىح هنر فن لوغي هاك ل وسخ او مفنلا مبدع عيملا ىعالا بلقلا لاذ بلطي
 ادبزثمجابتحالا ىف قييف هيفذاتسالا فرصتليغيالو لوصحلاميد_عئممالاهبلتءاشي
 ارشيوخوارشي وخب « ىتساوخ اتسساهك ىدكن احر كسسإلل ىم لوغبا هلو
 ىماملاةءاكتك«ايلافناكو راس (يدك) دك( (نانح) طرشلاةادأ(رك) م ىقتسارآ
 هلابرقالوارشيوخو) هسفنل (ار شب وخآ)ة اتسألا بل ا (ىتساوخ امنسا) نسب فرح( هك )
 لاذ ناكولامأ (ىنعملا) نيرا أ ىشاملا ةاكف«ايلاونيبزتلاوهر ند ملا نسارا نم(ىتسارا)

 هسفن نزله ست دارللكر ان ذاتسالادارمقفو ىلع هتببرتو ذاتسالل ابلاطىأ اذكن ابرعلا
 ولو ديسكو هراكن مل صحامم ابر أو مافكو الوبعموا دش مواذ سار اسو»ءاب رقأ و
 (ىنعملا) 6 نادبنيادزي ركمتلودزوا ه ناهحردتزي رك أتسازاهكرهإل ىع

 ىورخألا بكلا# ,ةلو دل برهيالم كا مع ذاتسالاو ةعتصلا,

 (ىعومأ) دحولل ةزمسملاو ةهشملا ىهة# رعلا*(اب زوحتو
 5 نا يحارأ عمل سرا ميطا :(فح )تراست ل( تايسم

 بسك ىلع تو دقو ةعنس تلعق ى وين لا ندي تنيك ىف( ينعم ا] برشا» ءاتعمرمأ ل ض
 تادايعلاو تاع اطلاب هت اعم ىلع مدقا أ كرالآ ىلإ ةيوشبلا ةءنصلا ىلءاد, برا شاعملا

 ترس(ىملا) م ىكنوج اهنبازا ف يفاذنو ربتوج وب غر ىشا ديشوبناوجردإلى م
 كللامالةرخآلا ف نانر عم“ ”ايندلا هذه جرا وانام لبلاد

 اردناكزومآ شب 8 ىم لوبان هاو لاو انا املا ءدئاَملا ليلاسلل لو سايل الو

 متاردلانك ) رك ذم درو ةمرشاحصأ( زوم )6 ترفغعب كل خدديكر دنا ه ترخت
 1 ملعن(ىنملا )فأي (ديك) لساسو لخ د( ردنا ةرخآلا ىف تاغ المع

 ىتلاتاضا.رلاو تاعاطلاوتادابعلا ةعتمل ابانهدارأو ةرغغلا بسك لوصمو خدام
 بسك كىرادشنا» بسكو رازابربتس رهن ناه> ن راو ىم ةرفقملا اهي كيل المت
 .اللا ىهو اسد كالت (ناهجنآ) ا
 ايلا تاق تنأ نت لتح

 ا-لاءانلاونإكملا
 0 0 ) «انلا ةروسف ىلاعت هنا لاق بس 1

 اح ىناتلارطشلا فلأقاذهلو ىربكلا نيدلا محن ىبهتنا لوملايئلكن ع (قنا
 ةرخآلا ىف دئاوغلا مظع أو تاراحتلا ل سأ نافاذل 0

 |(ىنعملا] ي ناكدوكب عل تسسك نشب .٠ ناهج بسك نيك ث ذكى اعت قحالل ىع

 لاق



 م
 "1 مخ لاقتاردصلا بعل ىورخ الاب كلاما ان دلاه ذه ب.-كىلاعتهلا لاق

 .زووهلو بعلاين هلام احلا امتااولعا) ديدحلا ةروسف ىلاأ و

 ء اختنا ةنزفافلا ىوسنالا عادلا لغتشا نل (دالوالاو لاوم' .الا قرئاكتو
 :اهلعن ونام اء بالا اول ركذلا ناتو ادادعتسال اكو
 نكت بعص لك و ذيز لفه طرب كى ذل تآر هع » ط ىوشم ىوينالا بسكلا لاش ةرخآلا

 لكشرخ [ل مط ىلص لرب وبرشي ىذا لفطلا لاذ ل2«( ىنسعملا) ني دنكسس ىسأ
 /ناكد زا. رددنزاس ناكدوك »ف ىج رخل ام ءورخ [الضط عما و س« عما او بحاصاا
 (ميزاس)ىبسلارهو سرا: دءاقىلع وكس( وك ] ح نامزريبعأ :كزج دود دوس »

 (ىنعلا) رويعلاى ده (ريبعن) دمان نركتا ال (دومندو -) بعالا ىف (ىزابرد) نو,

 ىوتشمتاقوالا يا 3 «بعللا ىفلاهملالا
 الاذريللاتةورا ءاذان(ىنعملا) م هنت .دئام هئقر ناك د وك ه'سؤكد

 اينالا لهأ لاحاذهوادرغتمهدحر قيواوةرغتواوب ذاعبج لام لالاراناعوج أي ل لذللا
 نامحنياؤ كم لومي و درا ذلو ني ديلا رغ .ةس قب وعزا دس اهم قرغت مهدحأ تماذا

 بها ل < اينالاءذه (ىنعللا] ) «بعنرب ىلاهيمتتتكيدكزاب ٠ بش الرمو تسوكى زاب

 نيدبسك ظىوتم امأدع كرادتلا ثنكمأل هلآ زل« ديل ارم تن أجر ث لا تولاو
 نيدلا ةراضوبسك (ىدعلا) 6 نررحاكأ ارجو كيلي » نوردنا بنحو تهشم

 حورالب مسج اكور الم رجشلاكل عالم لهاا ولع ينال د اونق قئارتحاو بلق بذجو هلوو شع
 باقلان قل اروتل ةيلئاةداونفلا بنج نورحاناولات مجال“ هلال غو موسر قارتحا الب تاعاطلاو
 لقع باكل ىونل» الءو لح قحلارا .ازنأ ماع سكعن. الو بكمال قرتحالو نش هبالىذلا

 هسبرعلا ءانبلا تشن(سن) ) «سراذكيوكسخبسكدنج « سخ سفن نإ تددهاوخ
 كي ةرخالل ىدتالو افلا بسكل اكنمبلا ةريغملا سغنلا ذه (ينملا) كيا

 تديوجركس خ سفنإلل كم ضير رض ناله نع ضرع اوك اريحا بكل
 .انل_ةنئلنم تبلط ناو (ىنعلا) في درازن دوب ىركمو هيح ه فير شيسك

 هيلعمتلا ةحرىريموبلا لآقا ذهلر ةلبجورأ .!هلاغي در نوكي ةرخآلا لامع انماشي
 سقتلا نالو معانمصنلا لامة ا.هناوو امهسعاوناط.

 اديسارظناوناط.ثلاة لبر قاالاصلا لمعلا كل اهب
 كادر كرادسإل ةيلعدق عي لو همنا فرك :



 هيسراشلاءايلارسكيرتسي (تاتسرتس) يي ناتسرتسب ير صقرددبهتفخ « نائسؤم لاخ
 (ىنلا) رمظا | ىلءددقلاو مونئاوءاقلتسالا لهل! نيلارسكي ناتسو للا بلاو شارغلا
 هتخأ سو هيلع هتلا لص ىنلا ةجو. زييذمؤللا مآ ن النيتمؤملا لاخمو اهمانديسناريسلتاىفقأ
 هدويهتسيردنو ردئازا اررصقإلل ىم هرهظ ى عامان ءرصق ف كاكمملاخ هنع هللا ىغر وهف
 هنعاقا فردا هلو لخ دل نم هرسق ااا( ىلا دو هتسخ يدصوأ عري زكا
 /نوج مدح ةدركرا دمارو ىدرمناهك ان فى م رو حال ذب سعه قلما ةرايز مناك
 لجرلا ى تحن اقافو هني متئامف هلي أل جا .زتثو ريغ نم (ىنعلا) يدرمتشك ناهي داشكم
 (ىنغلا) م ذوغتأر جوبا تسكن كت دكه دوش هر ار سكرصتردناتفك يه ىم طولا
 انه سلو لس اذ نم لوغمم هيأينالرصقلا ىب رهط دحاال سيل هسغتل هفن ىف هتع هللا ىضرلاق
 نادركب لطوتةكربدرك » ىوتنم ارتاومدفأو ةهافلا ءذهرهملأ نمىريغصلأ

 يلا فارحلأ ةيسيرافلا فاكلارسكم(درك ) «ناشنهتسشكن اب تازدبا-
 لاذ نم(نا ناز) دم (دباس از بلطلا لعفو (دركسح بلطو) راد( ت 79

 باطلا ل_هةوريصغلا ارطاراد(ىتنعملا) راصءانعم هيسرافلا فاكتلا تف (هتشك ) ىفلا
 ارىردمردسي راى ةمالمراناكاروجشراشىذلا اذ نمدح ىتح نامزلا كاذ
 فلمن (ردرسب] هي امان ديسدلا جارد 82 رؤرك كنا هي مم» و وكديد
 (هدري سب رد) رب دملا ىلا عمجاري اوهكن منك يم( وك ):دحولل“ ايلا( ىريدم) بابل ١
 ديس ىأرو (ىنعما) ءجولاوه وغنت (ود)ةةتساو تح (دركى نا )بابل ١ةراتسفلخ
 ديكو ىف ,ىوتمب إبلا :راتسفلخ ههجورتسربدلاْلاذارب دم ب ايلا فلخ ةبواعم
 ثلمحاو نم ثنا ذهاب هيواعم لاق (ىبعملا) هب تسيقشس يلب شأن مءان تأ تسحوتمان
 دج ىدرك ارج مرا دمت فك لف ىونش ٠ ىشلا سيلباوهانايع ىعسارهلالئاة هاجاغنوكيأم

 يدل اوديلابىنتظمي ائثىالسيلبالميواعملات(ىنعلا) يدضو سكءروكم نمابوكت سار
 ارديواعمسيلبا ند: ككارخر ءزاوج لاحل ا ةقيقح ىلنيبىا ادضو اسوكتمدمل |لغتالراقدص ىف ل
 ىف راسا سيلبأ عامياناس ف اذه ميرا هيواعم تفك .اوجو ندرك ن اسهني و شونو رد

 | للعتلا لعنو ء+ولا .طغتو ر اللا نعمءاغياءانعمندنكنارخزا هلو اذه نعىتكو طلغل
 اىوس « دي سررت از امن ماكتهتفك ف ىونشم درا قب رط ىلع ةواعسلوفل هءاوجو
 ,اعاطلا اوامعو ىوتنم مزالةلا مع دصب لا فرط ضكرلا .اهذبوقوتانىأ أرخلاىلالسوءالصلا تقود اعمانديسل ناطر دل الات (ىدملا) ب هيودديابىدو زدصسما

 ءوهبلع هللا لص ططملالأقا
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 ةيواعمان ديس عسا (ىنعملا)الال( ىف) عام ىئابافهرىربخك ٠ ارثدوبت
 ابعاد نكست رلوثل نكي ض هرغلا اذهالال_ يلب اللاتسيلبا نم مالكا
 مكسب ردن أن زادنادزد) كى هيلاؤدكرو
 | ذتامهل لوخأذ ىتكسم ىف ةيذخ أصلك

 نحت ةب واما. وامان ديسل سيل لاف (ىنلا] لانكسن اهانعملوعفلا ةغيص (مجاهدوء:)
 ناكس دلما تار ىو اضل الاتش: ىأ ل انكسحف حورلاب ةءاطلا ,رطارةكتالمانك الأ
 يللا نم نكس يلب الأ لو يل دربالو مهم انثنسا مصهرلو مهرمأ وانتي ملالاوةكتالا نم
 ةكناللملا نمنا ساب« نباىو رواعوب ةكئالملا نمو الق نملا !نمناك ها لاش. نازاوك-
 نيرومأماؤلك اضبأ ناوأ هيلعار اخذ مهي فؤلالإبإرو قم ناكر ةكئاالا ار هلأ نبأ * ناكها لوي ناةكالملا نم نكي لا معز نمو سال مهموم مول لاقي نودلاونءابرش
 اىلاعجاراودصسق ىفريوضلاو مكرك د عمك نالا ارك ذب .امنكل ةكئالملا عم
 أ مدر عارم اريداكلاس جى وتم لذه ل يعول زالاراتخ نال ءواندب سو ىبوتتا
 انكوالعولج قلاب ره يكد داير عاتكوب مالو .«ميدب مدمهار شر عنان اس

 م دوش نورمبل دز كلو آر هم « دو رّلدرأ ان لؤأ هب قف ىوثم شرعلا تاك
 ىوننم ىلوالا ةبحلا بلقلا نم جرت ىتمو ىلوالا ةعنصلاو هداعل !باغل | نم ب .ىتم(ىنعملا
 ( رك )ةحايسلا ف( رسرد) جي نطولا بحدو ريك بر دزاه تخابىس مو رركر غسرد»
 (ىنملا)نتخ دله ىلا بوةمىنتخىأ (نسخ هدرة ادأ (اكودىأ (مو ) ةكرشلا ةادأ
 ا اذك طولا ب كبل ن بهذي ى ءاينتخوأ ايمورةح ابسلاو ريسلا ف تيأرذا هانم
 ذكي لقلا نم نطولا ب بهذبالاك انطو ىف اع !طلارايدراس
 » مياه دوب ىنياتاتسمزا مهلمإل ىع
 ىلع ئاننالة الصال كل ىملا ايان م بهتن-”الف ىل اعن» :نءانكو بارشلا اذه ىراكس
 ,دواقشع « دئاهديربب وار همربام قانإلل ىونثم ارو ن .لاقع ولا اذه نمو ةرورضربألا
 ةب واعماب (ىعملا) وعر ز(دما هديرك ) عمسجلا ةادادا نافاهوعطن ( داء ديربب) ىلاعق هلا ناهس اررعش( وأ) دبا ملارسكلإ رمم) وع( م)انترس(امفا) يذل راك امناج
 ايتاذىلاعن4 انئيح ناك ف انحاورأ نا قشعاوعر زو اهوعطقى ا-عت هتبعم ىلعانترسس



 ,ىكوةجرلا ءام عسب ىلامايأى انيرشو انا_>احالمامابأن هزل نمار (ىعاا) « داع

 ءامانبر شو ىهلالا بر قلاب انعت.تلومب 'طل نع عمم رلاب وعستمملا نع سمْزلا
 تةثادرب وا هارلم مدعزا « تت كش لضف تسدارامهك هنا ىوثم ةاجوهذاطل جر
 ىهلالالضفلا دياتمرزتلأ (ىنعلا) ريخلا ' تعاون ديراكى عم تشاك (تستشاك )

 يما هديدرك اشرناتلكردو مياءديدشزاؤىوزك اس ىاؤج ىونثم مدعلا نمانعفرت لأو

 انرد(ع'هديدرك )اأر (جامديد)ناسحا (شزاؤ)هنم (ىوزك) ريثكءانعم (ابز
 تعب دامرميرب و ىونشمانردءاشر عسر قواريثك اناسحا هئمانبأ و نما ( ىنعلا) انفو
 ىرجأ انموهتحرس اندسأر ىلع عضو (ىنعلا) يي داشكىئامزا فطا ىاهم تح هدام

 هك ار مراوهاك هب وجربش مدوب هما ىفغط تفو و ىونش ةيواعماب

 ىدهءالوح ىلاعتوه بيلملا بلاط ىنوكة لاح ىزمعو ىت.اوذط تقو(ىنءملا) م وا
 ىلع لامفالادبحوت ل لامياذهو ىدفاو ىديأ ملي رهتلا اذهرهطظولو هتووهتردق

 تاذفاوتامصل اديحوت نعل ذو هيلارصو ناطيبتُسلا ناو نول هعتامو

 ”ىدلاولكرحولو ىزمعو عيلرذط تقو لوغي «لكُيئآَب نثاةياو ر نمابي رق هنلعال م ظونامأو
 رخلاقلاخو كرجل عصا ىف نكل ىدسوم ةروهلا ىف

 )4 واريد نزح درو راع «واريشرغر .ثمدروخ هكذا

 رمش ينو( رت مااوىذغ (ءدرو دب) بدلا
 ميلا عتفب نق ىعطأو ىفاذف نمهربب دير غو تب رمشنم نلو ببلح ىاعت هبيلح رم نموا
 كوخ ب ىو“ممءري دمو مهب مو لكلا قلاخ ىلاعتوه ى أ ىري رنا مأوةتسالل نيعشوللا ىف

 ىرينزو ىلع (ىوخ) مدرك اومدممزارنا ناون ك « دوجو ردنا تفر ريدشابناك
 دوجولا ىف (دوجو ردنا) بهذ (تفر) بيلحلا عم( ريشاب) لسأ(نأك )داما ىو مو
 ةفازالاء انسم(درثك) ناسفالا نم(مدرمر 1ثان(ارن1) كم (تاون) قب (يكص)

 ترغتساو بيبحلا عم ىفاسنالا دوجولا ىف تبهذةيلوذطلا نامز نم _.سالا ىف:داع (ىنعملا)
 الورحم ترسو ىدوجو ىف تمكحتسا تادابعلاةداعاذكنانالا نمةداعأ !كلتةلازا نكم تع

 ,رذاكلا نمهنلا لءيف ناكوريكتساو ىبأ الأ

 (مركىايرد) « عركىاهرد ندرك هتس م مركى ايرددركى انعرك ف ىم هتحابقورضكلا
 مركلل ارح يتاعتاو (ىنعلا)مركس ا باونأ (مركىاهرد) العو لج قل اوهو مركلارحي
 | زا ىرابغنو> ىورب رهتهتسشخعو فطاودادش دخن هابى م مركلا باوبأ طب ريت



 (معول

 «ء ىلع ىتحر تةيسلاق هنألمركلاو فطالاو* اطعلا ىلاعتهدغن لصأ(ىنملا) يتسشغ
 نو زوةمحرلا «تعيس بضغلار وط اذاناعرف بضغا اوهو قوبسمل اوال مأ ةجرلا ىهو قدا ناكذ
 أرايغلانااكن دة: ىلءأطخو شغن هرهظر ابغل ثم مركلاو فطللاوءاطمل اىلءرهتلا نال
 باتة[اراهرذو ثخابارولاءفطل ىاريزاإ ىمع مركل ارضي الب ضغلا كلذكد ةتلارشبإال
 تارذلا ىلع تضانأ ةعساولا هتيحر رسعثو لا ملا هتلادجو أ فطللا لجأ نء (ىندلا(تخاورا

 م تسانادوالسو ردقرع .٠ تان سنآركا شره
 )و لوي هنأك ل سولار دلال ةفرعم تناك ةلماح ىل اعتز

 .ًاسو ىدبألادعبللال ب ويحل لا هور دةةفرعم لحال كسار هملارهظم ةةرملا تناك
 شفار اززاجدهدانإب ىملاقاذ ولو مادخل عومدلا ىا يع بكستو عاورقتل مكتهرادللا
 أردف حورلا معتو ابيدأت ورللىطعب هتارف ىتح (ىنعملا] لاصو ماأر دقدنأ دينا «لامتوك
 قلخرزانمدصق « تساءدومرف ق-دكربمغيبت ذك قف ىوشم قارغلا بس لا سولامانأ

 | ىدسقلاتالعو لج قحلا نا لسو «يلعهظاىلسلوسرلا لاق (ىنعملا) 1
 ىدول[تسدمدهثزا: ودنتكى دون مزانمديرخ آه ىوشم مجلا تاس حالا ماعلا قلج نم

 اوعفتخيو ىد متن م م-مدبأ اونولبىتحو ماو ديغتسي ىتح لها تقلخ(ىنعلا] هيدنتكا
 قلخأ لو (ىنملا) يك مكر ابق نمضنهرب زوهنثكىدوسنمهكنآ ى ارب ىفإط ىو ثم كر كن م

 ىنفلاهتلاو ىلاعن هننالاق ا درو+ايةنإلرجلا نمولتاإل مجناعاط نم ديغتسأ نال حالى امللا
 قاملاتةلخامناءر نعزسرلا اون يذلاتفيرشلاثيد لا ىقدرورءارقملا نأ
 حو تساهدنار مدبب زدكيزو ردنج ظ يوبشم عقيلعح رال م هةاخأ لوى عاو ربل

 - نمىفدرط لئالفأمأب أ(ىعلا)  تساءدلا

 © بيسردمت شك لوغشم ىسكر ه ٠ بحت ىارم# نين ف -
 اربدسن مال ىم بدسلاب لوغشم د أ لكبمتلا هلي هجر ءولاذلاذ نمروملا انه ثم (ىنءملا)
 بيالرظن[ الأ (ىنعلا) «تساثعابار دام ثدامهكتاز ٠ تسائبداي نك عركسا
 ةحلاصلا لامع الا هذه لرغب هنأك ث داس ثعاب ثدامحلات الو ضراعوث دام به_لانال
 ضرع ثداححلا نال ةميد لا لاصخارغتالةثداحلا بابسالاو ةثداٍبايسسأ ةماطااو
 لزالا ىف قش كلاو لالا ىف ديعسديعسلا بوم ىل*ىاذلا نبال ضرعلاو قاذميدقلاو
 هزابودث دان آهحر هه مكيمتراظنارؤب اسفل ب ىوثمةشر اءلابايسالارطنأ الاثأو
 مدع نع ةياثكن يدعطقهل_عجاثدلحوه يم لكو قداسلا هغطاىلارظنأانأو (ىنعلا) و مكم»
 تءئنماو مدآهليا قلخ ىتح ضرالاوءاسمسلا ىف ديعتأ تنك لوقي هناك ابتعالاو تاغنلالا
 ضراعلاو ضراع«الثداحلا اذهل ثفتل االانأن بضغلاو رهثل الث دف دوجسلا نع

 ىف كوشم ١



 تلف
 هرباربخ ةرذلاقثم لمهن ذإ) ىلاعث هوة ى سنو ةغسال هلا بهذمهللا هنعلراتخ افرو دعاك
 ماقللا ذهن ناكة مب ىأ نمهردصمىأ ةءادفانيدلا مت لأت (ه .اريثةرذل امم لعن نموا

 ءايحلاو ةءادتلاو ةرسحلا ةرعبسانلا تملأ ىلا ةمابقلاءالدو بالا ةءظ
 ىرايتخالا توملامويلا تونا كل بلم بجاولاو

 ليف شل _فنبساهتل هتمايق تماتدةق تامنم لاق ثبح ىنل ااهلاراشأىتا جا
 ادساحلاودسح مدالد حسا ككرتو ناطيكلل ليقنان ىسوتنا عوملا صلختو بساهت نا
 نبا ه دوبهك مريكد جزا هدصم كرو ىونثءباجأفدحاولاءا ذهب ىذ الهالداج

 اذهذا الاد طا نمةدصملا كل .|لسأو ضرف ا (ىنلا) عدو ز
 قوم هريغلدصمأ نا ىنتعئم هللا ةبحم كةنو دوف! نمر دن لو نش |نمرد_سدسلا

 تريغا ةردملا“ اا يشد رم
 ىزودعبلاوهوةلمهلا لا دفارسأ ةيكربزكنيد)لساممهإ ةبخلاعاناسا (ىزي
 عاتطساةيحلا لرش (ىنلاابح نكس اجاكك بلوغ شام رمأ ةسردلا ىازلارسكب
 نبانعىورامل اليوط سعومتلا حر ةيطدل اد عب هل كلو :يءاازبوبعلا ةبحلا
 اعلا بر هنن دمها لةيلف مكدحأ مطعم ذا لاق مالبلا هيلعهنا هته ىضشردوع سم
 هسقن نو ةريغلا ةبح ا طرشاذك تمسح طصْلآ طرشناكلوذي هناك هللا ل حري
 هئلاودعسن مربغأ [ناورورغل ١ دعس نا مال لا هيلع هلو ةلى لامن هل ةريغل ا لسأ نا لءيلوارويغ
 هللاو ريا ةده امج لصتةريدفل و ناطإاموام هر هلام شحاوذلا مرح هتربغ نمو ىو
 3 هرودم!نمدارملاوارردمو اهولأ بلطي ردات اعنا
 تلا ىف ناكولو ريغ هبه ال نا دبعلا نا بلت هللا ةبغ

 : ءايشاقتا

 تانفاسلا ”ىشءلاب هيلع ضرع نيحرم معلا ثةوهتافال مالسلا ءيلع ن اهلسا 4
 امسوت قط 0 اون قد ورك ة نعري لا بح



 ب ريغلا نم بويحما ىلع
 ةريغلا نم نكبنو ءاك ماعلا هب أد وتو ىلا هتتدها ثم ىف مهغرتو مهر ءرهتو هللا ىلا قلفللا
 بناجالا ن عرسلا نوفكبمتباىل# م-.تريغنم ءايلوالا نال يناجالا نعرسلا ناقتك هلا ىلع
 :تع ىفايلوأ ىسدقلا <« دح ف ىلاهتلافأكر اييغالا نع مهسحيو ميل هللاراغ مف
 يلا لافارك اذ ةراهلاذالاقحينرت:ىتمىلب_كلليةىريثمتلا ىو ىريغ م ةرجبال

 مدعب و ةلغفلا ىلعهّلانيركاذملا ةبورةلاح ىف لوذلا اذه ىف كلا لوشب ن انكم
 هماً دب وف لوقلا كلذ. م دصقا ذه نوكينا دعببالو قاو الا ىف ساسعملا :ءرملا
 . شعط زر دكنوح إف ىونتم ها لوما !ذف هلم نكمالف ةفرعلل عماماو
 ب ,ل ىلاعتهعطن ىلع ناك ال(ىعما) م دوزفردتادهج نكىزاب تفك
 ةسامنا نم” ىلاعت هم وام ىلعادئاز رخآ المع لعاالىاةدايزلا ملعا فيكب حالا لعف نأ
 دودصسلاا نم اننما بعلربغةظوفحت حول طاسو هريدقت طن ىلع كيرلا لوةي هناك ةعفأف
 نامتمالا ند ىللاقف ةسامناوةلصملا اه زهربغ ىف ىلاعت عضيرلو ىرابكتسعتساو مدآلا
 ن1 نم” عضرامتر ومان هفرعتامرجأو لما
 : الس اءملع مدآل ىدوصم مدع ناكمف

 ٍ_ 2 .خا دناالوردارتشي وم وتاب نمدب
 بيسلا اذهبو ةب رقمدألىدوعم م دعو/هريتغل دوهمْلالنا ىدعلا
 هوا تام ميو! تاممبوا تام هوا تاذف محسن مهالبزحإلل ىم تدر

 تلك الولا بسمالبلانا لع ا نك« البلا تاذلانيا تيتنومالبلا ىف تيمر (ىنعملا)
 دئاهرتو 9 ىوتشم ىلامتهل كل عمانا بوك مانآ ىاعن هلرو «ةءانأف بيبج بيبفسا نم

 7 (ىنملا) جبردش 5
 باعشأ ةئس نمد
 فيك اذكبعللا نع قبو مصانا بلغة

 سحلاوةرهاظلا ةسمأع | ىهو سلا ساوحلا هله نمتسلا تا وجل
 يده زك ردا نوعي ىكدساخ م دسهراو نوح شش لك :وزج لل ىو

 ساوملا + 'تسااتاهملا ىأ ةيلكأاةنسلا نم ةيئزملا ةنسلا صاح فيكو (ىنخلا
 نوردوا شسشردهكرهط ىونشم جوعا ىلاعتهللا هعضو ىذلا صوتا ىله ةيلكسلا تسلا
 ملا تاهل ىف نكن ملك (ىعللا) م تساشش قال هك د ئاهرب شوا هتساشنآ

 تلات اه+اقالخ تلا تاهجلا ف ىذما لاذ صلةئوولالاوءالسبلاران
 هللا فطلب الارانلا نم ص العال. اامق



 ممم
 ناطا_دالانوذغنتالاوذغنات ضرالاو تاوملاراطخأ نءاو دغنتنأ معطتسانا

 قلت
 تسد وأ ناعاركو تسرذكر كا دوخال ىونثم كلذ ىلع مكلةوذالو ةوغب ىأ نيلالم اري سةت
 (وأناميا رو)ارفكناكنا(تسرفكرك]) هتاذوهسغن (دوخ) جوان آو تترضحفاب
 همكح ىأ (تسوا تآو) ديلا ع .. ئثلكوه ىبيكرتف سو (فادتسدإ وه ةنامعاناك ناو
 ديعئصنا .الاورمكتلا اذان اما ناكناو ارفكت اكن اهسفن يدل( ىدملا)ءريدفتوىلاعتأ
 للا كلر دقن كل ممن سيلا الل اةيفهريد تو هتردقو ىلاعت همكحو ةيهلالا هتردخ
 اللا عمم دآلدصعسو ءررمأ فلانا ىعدااك اق شاع ناكولو ل سمأ تي (هفرصت
 تدركرب ر غتزا.ؤه انالوموات ديس لاقاذفر هيلع ءركمامداعف هنا ل ةَممَس ةيواهمانديس ىوغي

 'يذرهيواعمرير متل مفعوج راب ىفاذه يشن دركةرواروأر كم سيلبا ابي

 تاماكلاءذهنيمالاسيلبال ةرواعموهوريمالا لاق( ىنعملا هب تسنسلك هن 1
 ةلوةعمو ةعورشم تام دةمتناكولو اهم ظح كلالو صق ا: اهم لبدصن نكسل ةمتتسما عة يتلا

 هرون نمو ارنارازهدسإل ىو .الئاقذعا دفنا رانا هلساذهلو تاموهومو تارّو م نكلا
 ترفحو مهقب رط تعطى فولا ةلال(ى »الإ ي ىدمآهنب زخرد ىدركه رفح « ىدزأ

 شفع م_مولفةشزا ترفحو كتسو بوكو آى اوط نع مدعد ا ىأ ةلب زكا ىف تيتاو
 ,,سالخاو مهم دسإلا طراز موةراعمر هاو ةعب دمنا, تقرسو
 ايلا( ىشنآ) «تستتنآشماج ونت دزكت سبك« تسينهراجا
 هك )ىتلاةادا (تسن)باطغلل

 . نال ةليحال رحت لنا طفن نهدو ران
 شن [ىأ تهبط لي ىم الرمش نم هت نيتيغتسم مسها حلاو فتنو مهسايلاوقرنم سانا ةلمح

 (شناكا) باطغلل»انلا(تعبط)« تسينهراج كر .ونىفازوسنات ٠ تن.

 | ةيسرافلا يلا مشن( 7 5

 هراج) تنأ (ون) قر تال(ىاذوسن) تح (ان) مهلا ادا تساو قرح ىاف دا زوس لون
 ةليح الأيس نيقرسالْلنا مادام قارسحالا ثاعيط ناك اى راناب( ىعللا) لبحال(تسين
 نبا تنما ب ىرشمالبلار نول عاؤنا ىف م«ءاسباو قلما لالضا ىلع لوبحت ناقص الخ الو
 دن (دنكأ) باطخملاتلا(تنازوس) عدنكتنادزد هل جداتسوا « دنكت نازوس هكدشاب
 ل0. ناب كل نوكس هذه ةنعللا (ىنملا) نيعضوملاىف ىل عت هللا ىلا عمج ار هتحت هلع انعراض»
 كبرت لو تفرتعنوعلما.كناناذاتسسا صوصألا ةلممهتلا كلمحو قرح ىلاعتهللا

 يارقلا ةداعو هبهذنو هكل تاهل هنعدراام لكرانلا د اعف نيط نع نهيق

 (تسينستانر )لإ



 فا
 .هتمدوا اذا ارتل !ىلارظدتملاءامتوو2 بح هوايا دمنيمابارتلاءظذص هتعدوا
 أبلت كال هر عاين بح اس تناو+ مركب حاس ناسنالا دكر اما هما نيرزبلا
 ىوتثم صودالا سيترتنأ اذهيف مهبايث سانا نوبا ب صوصللاو مسامبانيشمؤملا
 اذ (ىفك) مودعىاتركمشيمئاب هجوم «ورورعدتث قفك ادمخابو
 ناطرشلا بطال ارةب و اعمان ديس بط اخخلاو باطشلا ثركموءانلا اذكوىدنشيفو اذه

 ماهفتسالاةاذا هب اغلا ممل ارسدكم( هج ماكتلاةادأ ميلا فب نم) هجولاءارلا م
 : .هدسو هتمربخأت ار ها ىاهجوبأ هو هعم ىلع تأرتم

 :ىا مفرعمإلل ىوتثمالثم لكم مادخ بوك ام
 تيوس لور يفصل توص رس كفر اعم ( ىنعملا) هي ربك خسح

 ةايفعالا .ةيهل الاروبطلا مالاكما اثم مالكب مكن: ىأر وبطل اداي هثنأ نكءلورويطلا
 دمك ةعدخو ةيحور كم لحال هخلالضل اةكب ىف مههقوت نأ نكملو ءايلوالاو
 مكريغصلا كاذو(ىنعلا) « تسادمكي باشاك ءرغغرم ٠ تسدز هرتآارغسنارازه

 3 .ذستوصنا مءازرورغبريطلا نالاملاو مهي رط عطقربط فولاةثام
 دس لناندودش) نود اوهردإلىم ريشي لولو هلام مئالمء دنع فورهم
 : ريفسلا ٌثوس عمم )ورغم اربطلا (ىدعملا) ييريسا اهتيادوش

 كاالغا لرش ىف عقر عمالا ليف نطلاذا مدآنب الكي ألن لمتر دايصل ارمغصت دنع ىااريسا :
 ثهئرسو بايك 3 هه ةخؤتر دونركمزا ونعوذ ىء سيلباب
 عن مهبول اترك فاه ةّحوتلا ىف مه كركم ن محو موف

 ةححرش ةححرش حرشتتو نابغطلاو رغكلا يف ع مهرارم ءاونافوأبلا
 مهتيطع (ئدادداب) يناهدناو با دمردىدنكتون ه تاوجردىدادداروتارداع قوم
 تنأ (ىسعلا) غلا اوهو هدا عمم سرغلاة دعا :ىلع(ناهدناو) مهينر( ىدتكفإا ارو
 رصرصلا جيرب موكالهلابدس تنكو ”اوهلل مالا هيلع دوه ةما مهوداع موق تيطع !سلب اب
 ,ورخن ابدس مهل كلتسوسر تناكست باذعلاو مغلا ىف مهتمرو

 م طرا عوةراكتس نادوؤنزاإلى م رفكلا ىف
 غلا متنا | قأتسرذلا:دعاتىءراسو رطاوهوثلنلا
 اذه لاب هيل سخدىأ ظيغيو طوغي ئشلا ف طاق ىرهوملا لاقةءارقءاطلاب .كءانلاب
 هروأ مالا «_هلع طول موق ةرجش سالب كتم ناكو (ىنمملا) مادقالا هيف طاغت ل مو
 رفسا مساع ابر لعج ناي ٌيدس) هلا مهل ل سو ىااولخن ددوسالا*املا ف ئو ةراختاي
 لسانا طولا ولاقاهلو اودوه روس ةيآلاورانلاب خيط نيطلبجم نمةرامج م-ماعرطماو



 هفنا نمتاخد تح هيلع ةضوعبلا طبل تلبيس سيلب ا ت
 كويس راثن ايتس نكن سار لهما

 .ناتموم افجوم اداعت مر

 ارارهدصئدرك تام هاردأرر مج رطتنيربىا ف ىوتما ديؤمب ا ذعلا ىف قبق لمجابأ راسو
 ةادارنمتبكرم (يرطشنيب) ناطيسشلاىدانملاوءادنلا ادأ (ىا) جاردآتسوا|
 أرك ذل ىأ (اردان)نرطشلا ةم'ربةهش الا تانئاكللا هيل اراشماوةراّسا مسا نياوءالتسألا
 تمأ ل يالو امدالاوىو عدلا لجال سيلباا«(ىنعلا) كملي تمأن درك تام)لاغتو
 دعب مع رباب نم مهتدعنأو ثادوحوملا طاسو تانئاكلا شر طشلء اتسم فولأ ةئام
 اند ملا تاكشم ىاههزيئزرفزكاإل ىوشم ىلاعتيلاممبرغت

 (ينعلا) ركملاوليملا ءانه + دارأ يبل رطتلازابحأ سمرججسل ة رعلا(يزرف)
 مو سانلا ذل ال_هل ايدس ثناكو تقرت وللا ةلكسشملا كإبحو كركم بعالم نم سلبا اي
 لير ماك>اك فارعالاةرو-ف تميقأف دوسارابسةكيلقراس صوسلتا اذهبو مهجن
 ىلع ىأ (يقتسلا كله ارسز مدكىبل أ[ كئاوغابىأ (ىتيوغ أ اهف) تلف ئلنع
 | ىأ(مولئامث نعو ماع هو موةلخ نمو مهيديأ نيب نم مْيتآلمث) كيلا لبوملا قب رطلا
 ارف ىوتم سلبا تنكسف نيلالج ىهتنا نينمؤم(نيركر اشو هرثك أ دحتالو) هج لكن م

 ين أ( )١ مةردتاملسوىهركوحوت ٠ ةرطن ناقش وو رك ٠
 ار دهر لل كوم :يلس ممب ولف نيذفاو ل حلم ةلالضا ايف تنآو ةرطخ لكلا ةبنا

 وأ لركم نم صلخي نم مصتخما (ىنملا] حب مصعنمآلا منانرط قرغ « مهتم ىارتركم
 يلع ىل امن هيا همس نءالا كركم نافوط قرغاننلج مضتخماب ددحا لركم نم صلخت ىت»
 نم نيرا له اي امهللا وحر ءر نمالا هئلارعأ نمموبلامساعالو هللا همصع نم موسعا ىوش
 (قينفة محلا نماك_:جرخبالف كلجوزلو كاو دعا ذه نا ءاّوحومدآلانب رلاتوح وينال
 :قرشموزا عج ءايسس ه قرتعوزادعس رات سال ىوكمناكنامواتانو دوف
 نانمراس:داعسلا محتنمرب 5 3 ء نمريتك (ىنعملا)ن ةوملا ىف ريثكستل اء ادأ ةسنرهلاءابلا مهذب ( سد
 نم عمسجلاواوبلغ لركمبءادعسسلا ىأ انرتفم كنمرابس ةبعم اور كلا نمريثكوأةرتح

 كءادصا





 عوز

 أ ءاذسغلاجورلاوسفنلا ىلع ضرعاىأ مظما ورشي ملا لاما تنأ ضرع! (ىنسعلا)
 يناحورلا ءاذغلاو لاعفالاولاوخ الاوت ملكت !نمسمتلا هتم ظن ىذلاوهو ىفا الا

 | سفن ىاذ غرك )ىوشم شياو مظعلا ةلزن ءامهتاذللا لاعذالاو لاوحالاو مث اصنلا نم
 رتأوهفاعماذغسغنلا تيل نا (ىنلا) «تسرورس دوح حو رىاذغرو و تسرب درج
 ىفاسشلا رن هتلعو ريبكسسو لقام حورلا بح اسىأوهف اهءاذغس ورلا تبلل ناوؤمحاو
 نأبرحرددوررو «رشتسه ن اسم دحوا دئكرك قي ىوتشملزالا فالخ قابل ارايقخاو
 |راجوهن ىهتشيو بلطياملكد اطعأنأب ةثماوندبلا ةمدخ لعف ناو (ىنعما) يره دل |

 |ناسنالل سيل ناو) ملا ةرو -ىف ىلاعن هللا لاةرردهلا دحبو مس طغوحورا ارحب ىف بهذ ذاو

 وأ ناك ارمخ ءايندرا دف ىهسامالا دال ةرمخآلارا لا ىف سيل نا نيدلا مح لات( ىعسامالا
 ,اهجوهفةين ا هسا فر ةساناو ل هولارهاوكو ةءرهثل ل سوح ورا ىعسنا لوقب هنأك ارش

 الي ردها « ةرتوبخ فود حرك لو ىوتمذيئاورا تالادل لسا
 ن :رهاطن !ىفرسشلاو رب هله! ناك لو مدا رار

 مهو افلخو ل سرا ةنوموكحم ةءلعلا ةدارالا تش ةالطل !لهأو ذب ادهلا لهأ ىنعز دحاولغش
 ةلالشلا ىف لل دمالو ةلال سلا وظم نا طبل! .(بذكو لاءا ده نم ممجفتن ةب ادهل ارهظم

 رعت اماه سب ىونثم لاقاذ هلو كده و هاني سرت ىلاعتمللا لاق
 ءادعالاو تاعاطلا نوضرعيءاينالا(ىنسعملا]| :يك دك هضرع تاوهشتانمتد و. دتنكيم
 ناشيكولاع متتادر مك دينوحار لب ف ىويملب و اعما, تاوهشلا نوضرعي
 نأ لب نولخمانأ ل ب انلاخ تسل ىنال يمدد لك دفعا تاردعا فبكسص (ىنلا) جن
 تشر نماربو خال ىوتثم ةبواعماو م-هةلا خخ تساداةشلاو ريشلا بناس اد

 0 يي يي
 لمح نأ لهو (ىنعلا) اهيتسل (ماهبر) ىراكنالاماوفتسالاىع.هيفاصبق

 ”[ممانأ لب ابرتسلو كلذىلءىلةردقالايق

 هعجو نم: آرملا قرحأ دوس: آرملا ىف ههجو ىأر ملف ةآرملا فر ظن ىدته(ىنعملا) ياردرع
 دوم نمزا هنك هئدبآ تك و .ًاههجو لجرلا ىرثتآرملا هذ هالئاث نزح
 !1تلاق (ىدعملا) مدودزنمىو و هك هباروا

 الميم ىسوجو لعج ىذلا هلا ذ ىلع مرجلاعض



 تركي نمو ميغلا نركب نم ذوق ٍي
 نا ديزاوكر مهاوكن مط ىرتتمانأ انكم آرلل بنذال اكد لهن ما ذهزممأو نيعأو نما

 (ارك )ىف (ري) دعا( مهاوك) انا (نم) ب تساوكنادزي اه تساسك

 السهأ تسل(ةينادا هزإلا زل نبا (تساك ناز .اوك مخ رم ةيمسلا فاكلا مشو
 يف سيلودع اشانأ ( (ىنملا)ده اشو لاعهتنا ( تساوك نادزي) تاير
 29 ىررمالا !ذنم ىلع ده الا امتار سسلل قت الاثأالاو

 قح(دهرات) هعظتأو ءيعذأانأ ىأ ةرعلاءابلا شن (ندمربجب) سدابلا ( 4 وون تخرد, يبا رهإل كوش
 لوفي هاك عيل نم ميبتلازاشمو وغصب للا كرعبلا صاخب ىتح اههطفأ نأ ةسايو ةرسغ ةرجت هيف ىرا ناكم لو ( قم ا)ثورلاورعبلا نم ة يملا "ابلا مشن( شي زا) صانع
 | راغغت_سالاورك دلآىفاودادزاواو ونت مهآ الت كدرأ اذا ىنالغغي غلا ىفءاحل هلا ىبرمانأ
 ملسآ اذا هزانرواذكرب_ةالا ىف يالخإ يديه ٍءاناطت كَل فب رشلا ثيدعللاشبأرا

 دودولا ةرصتت تناك اذاامأو ةبادلا لس موب ري و ريم اب مه سمأب ناكم#مبدبأ ىلع مهاطي ش
 د 9 ىوتم رهاطلا نم سمتلازانعأ لا فيس اهعطقأ بابو ةرمىفا الا

 | ىيرلتسابلا لا لون( ىنعملا) حب أ طخ ىيرس ريت هجا مم
 سب ه وختشزكا شخ دوك ابغا 9 ىوتنم طخ بدسالم ىسأرعط قا
 اهأنعبةسرعلا«ابلا عتفب (س) تكساهانمممأ لعف(ش يت ان
 ىونثمل#ب كامرج نو بنا فكي( أ عيقاوميط نما كسا اول لومي ىرملا(ىنعملا) تكي

 ىوتثم اذهل نقئال تلانأو مرح الب قرع طفت ىث ىالغسج وعأب تاو فتسمأنأ رمل س ايلا لوي (ىنسعملا)# ميري مرج فارجو « منك نممساردوا لح وج
 رصملا لوغي ىرما(ىنسعلا) يي قدوررتق دورك ىشاك « قدوعسمرك ١ ديوك نابغابإ
 تنك كاتيلرمضخ [تنكلا لزالا ىف ترو ةداعلل ملال تنك ول سنابلا
 ةباءاهاودادعت سالا نالرضخأ تنكر جوعأ

 ةرشوناهيالاب رشخأو ىرط نزلا



 |رفاكلا لاذ 4 لوغيمعطتورفاكل ال ذادارأ اذا رلاكل ثلا ىف نا ط_كلاو هنع هاضروهتلا نرق
 ارجوءاذتل 4 لوعيفجوعار ادا عضتسسم 5 ,« أك تل لاملانااءاضرأ للورق جوع أر عاطل ىف تسلو عبطلا ميقتسسمانأ
 و اى دز باردلا « ةتثك ىابح با بداج إو ىونثم رملا هلدا دءةاال رسايل نأل
 آو ريصتو نركماه انعم تشكو باطغلإ ةتشغ آومةشكف ةزسمهلاو :دحولاءايلا(قابح)
 تياتةفرعملاورلعلا قاترغتس ىأاللبمةايملاءام قوة ايما "املا ذاجتنكتلو (ىئمملا) تالت
 «وتلصاو تساءدوبدب وب مخ وو ىونث«كأ ةيلباقال سدا تنأ نكل تاما اطلار كدوجو نم
 ىونعلاسيئارهاذهراصبقراسْال هآو ءلر زي( ىنعلا] ين رثل صوهدومت شو تخرداب
 لهأ, لستم لزالا ثاايندا كث حدب ىأ نحر متل ذ ةفيطل ةرصش كل سو نكمرلو
 هزي ردا مرد ىّبوحنآو دنكت اسو ىدوخ ابرار لتحاشإل ىو ءلومعطبل نامعالا

 هرعئذلا نصغلارثالوسحولح هرغىذفاب سم هر ىذ يدوب ع
 توعمم لكن م بو كم عيبطلا اولاقا دهلو هيفرهظو هيلع برو مهر ىذفلا لسأ ىف ندح
 ءدرو سيلا عم ذي وأ ماندي. ةّدحو فثع ناس اذه هب سيلبايذيو امم درك فتمإل
 هتلانذاعأ ةميقلاب ف يكف :عللا لوهعلا ىوذ ىلع وبقدا !قملا ةروصب سناملا همالكملا

 م وح هر نمر »تسي رار م «ركم تح ناو ازجمأ تغك ف ىونشم هريش نم مك اياو
 .ىلاهت هقلىلالوسولا قب رطملاتا, هدم هنأ بمر هلال عم ندبسوهو ريمالا لاق (ىتعملا)
 ببر غنمو فزهر» ىوتم انلاشواغيرآ بلت الق و ىلع وب را تل سبلة لقتال
 بب غانأو ب رم عملتو صل تثأ(ىنجنا موش ىرتآدك قاساباره « مرجاتو
 هيرتشأى تم هيأت سابللك اهدهأو ةعتمالا فرعارج و اهريتخعو رومالا برك ىأ
 [ردنال (ىتهلا) قرت ءارىسك ت ىرخاك زادإ .نم تحردرك عا

 | ىمنالق واستن أ ليدح أعان رش :انةنطيشلاورفكل | ةو> نء ص اتم فارملأ

 نركيال ارم (ىعلا] ع ىفوتساركم ىرتش دارو « تزهارا رك و شكرتم
 هركمنمهفاب يعشن هنعهنلاىذرع رش هةمركمو هذاررت ثم هسغن ىرا ناو دح الاررتشم
 دك عودعنيزارامداررفادخىأ « ودك ر دا دوسح نإ دراددحانإو ىج لوةي و
 يتسلل ا يح ,هلا فاكملا
 «ادمد نمردرك دل سف ب رك قب ىو ثؤدعلا اذه نماننغأ بران٠دوحو ع رف ف كسسع

 ايغءانعم(ركد)داورسمف(لسف ىيز طرا ةادأ( رك كد 9
 اذهىيرطلا عطان(نزهرنب !) ىنمفطنع (نمزا ديابررد)ىلءهؤرغب و ىف هشئني (ممدنمرد)
 ا ىأال هذ ”ىلء ومشت ناك ن او دعلا اذه نآل(ىنعا !) مالسالار اعش نه هيىن؟سابلمسا(دمن)
 /تديلان 9 قب رطلا عطاةصللا اذهمال الار اعش ىتم خخ الل يا نم ”ىلص هلام ىلع دازول

 نواعم



 نين
 دومخ# شن دح باو ىونشم الثات سد
 1 (شنيدحتبا)
 ىلع ( ربك ) ريما ةادأت ناو

 اهشعل هنن مرلغأ الو
 "ىلا نياقربتوح ترد
 0 رثك عم مالسل اهيل مدآ (ىنعلا)
 نا ة«آلا قع ىف :راشالاو ىربكلا | نيدملا منا

 تهصاصتخا امج لت اشفي

 دال ىونمم سيدخو هب رش

 هنولمسا الإ اربسس ك لع نا. اواكمءاعس) كل ع لمرسالا اذه درجت ىلع هن
 .1عبجانكو ويم مولع هجر مساو المسا هنوس مسا

 اةحواهناعمو ءايشالاةروص الاردالرفتندحأ 2
 الذل سدلو ىهاك شل !كاذا ةكردم ل 1ةروك ذملاةلدلعا

 ةداص نكت ناءالؤد تف مكلنا

 !ل:.ىهىتلاباكلا اذسهةلجىلا

 ااهنبا عرضت ن أس ىف اذه هي ىو رب ناسأوخ ترص"
 ىلع ةرصنلا هل طو سيل اركم نم كلان قطساروض ىف هنع هلا يذر ةب وأعمأل

 :ءايسدش ممل هراربك تسد و هلاىاث
 نأ. هلاوهدودلا (تسادود) لس ( وسع ه)ناطيشلا ىلا مجرب

 ا ةادأ ( هرا) رك ذلم درغمرضأح م مأ ل عفر
 ناطيش ااركمىأ دوسأ ىهطراصالاو ىدس د خ ناخد! لثم ىسمهلااياذ ههئيدح(ىدعلا)
 ىو ثمفوصلا ةقرفنا ىأ يكل اكسس دوسي وهتلاىس بف مؤملا بلقدوس نا دهءادخو
 ناهرذاوةفايناطبشلاموانأو لبانأردقأ الان ( ىنعملا] اطيل ىأ هانءاتعم تسوا هك هريدقت (تسوك) «سيسخر هوفي رثرهتتت تسوك ه سلبا عانت هيج نمإل

 تكي مسالا لوكى
 ءابعمالا لعرهظىأ ريمأ مال اهب مل موملاوتفجلا نين زونم (ن) ريمأ (تسكم) يت

 كس الملا ىلع مد[ ضف ىلاعأا 3
 قارختسال ىهو ماللاو ف لالا. «اممالارك ذالك عا عسالا ملعت

 ايهسملا ى ثان ىهو !هنيلكب ىأ اماك وكوني ماناو الا ئن نوكيالنأ ىضتغيف سنملا
 رصتقااهنغلا مسا كلل ع ىلاهتهقلانا هاما مح فان اسم لاو اعسالا مدآملءواهانعمو

 كلعردوسأما ضمأ

 نمزج لكلف مسلخ مان امابذللعو كهعنو كلوب لف ءّراضمو هعفاتمصاوخو
 هنالتادالاالأ | ىاعيال ىرخا ةةيتحو ةيهامو ةيدسامو ةذصو ةححارو مطوتولو منا

 نع ئث لكب سحب 4 ناوا٠

 ذوشننا لاذ ةحسص الملا ىلع مهضرع امل 1ذولف ةيكسملا|ةيلقعلا ةكردملا ءوملاب
 (انلرعال) هماكحأ نم مكح ىف هيلع ضرثد,نأ هللايزغنو ضارغعالا نعراذ:ءالاوإ زعلاب هلاورقأ (كنايساولات) سي دقتلاو عيبنلاب مذا

 ناكرظملا اذ_هعم هأ قركللارظتلانمانتيطعأ (اننلعامالا) اهنث اةوءاممسالاب
 شعادا ت2 عزا ىوتثم ةةاهالو ةلجالءقربل

 ناكمال_لاهيلع#ألا (ىنعما) ب لاعتزاد شرا تسدرد لم نوح ملاك درب
 رسكب الا عسل |بناج نم لزتف بارغلأ دجو ىلء اسم امر اين دلارادك !ن ماحب رتسم ةنجلا ىف

6 

 هقالخأو هنا



 |بوبحم قب و هتليحو هر ولا 7

 (ىنعلا]« ىدحارساو-ةوتانسدتسن « ىدزئانملطانا ةحونإل ىوتثم بارتلا ىف
 | رهبة لق قرغتساا مالا هيلءمدآنا ىربكلاا نيالا معغلاق اءملطانا ون برتتتو

 اجر ءاوح ا ذكو هيل الا هنم اجنمالو ا طمالهنا عدت تبحر نام ضرالا ءيلع ت اشو ةبدحلا
 ةمحلا ال ةنحلا ةكبش ىف اسقف ةبل اتملطانيرالاقو هللا ىلا
 ىلةي(انحرتو) لا سولا لاوش (انل او) لاوز ةبحن االول اسولا نعاةيتغت

 ام-مكردأف لوم اب اورفظي مو ىةعلاواندلا اورسخ نيذلا(نب رساحلا نم نيوكتا) لاما
 نا كاذو ها رقثلا دم دحولا ادءرورسسملا ىلءربصلاازماو ةمادنلا

 أ دصو تايرترآتيدحرهتوردنا# ىوتثم هركمو هيل ةءاجالو ٌدحال نءالاناطيكلا
 دا _فودوجو ءرمشدقلا هنعل ل ثب دح لك ىف (ىاعملا) م تسرعشم ىو ردرصم نارازه

 هرىجرإإ نال مضلاو ةقاطلاب ىف ف يكفر هشمرصس فولا ثا
 رب (ىنسعملا)  سوهدزو رخادمصردوتزرد © سا

 هلا لجرلاو ةأراافلعشي ومهاغي ىأدصيل

 3 ئتىأ ىل_عىلرق لا واط اركي وخلا قرععأن سيلمااب

 |ررثتناي فاذهجاردوخسيبل سلبا رهاب ىتوعدةالملاىلابسىأب و
 تفك »ىوشسانلا عم هنأدو هاكر كملاىفاد بأ هعورمتو غن سييلترك ذامدءدسيلبا

 انديسل سيلبا لاق (ىنعلا) يتاشن دصارارت-اروادوتشن «ناك ديد شايك ىدصره
 ةئامع لب ةبالو ىدصأا مالكسسلا .-:الوهفاثي_ب مثل ناكل حر لكم ثم هللا ىشرةيواعم

 منتي تا قرارا »دوج« دثشيدنالايخكفوردرهإل ىوتثم الاذو ةنالع
 اذربتا كوهركفدادزيو هلايخ مدهتي ل لدلابهينأت اى لابقتاءركتفمناكرطامخ لك (ىنعلا)
 (ىوردنع- نوح ,ىرتثم يتادا ىلءدقعتإل لعل هذهلواماهوار تالا خد ادزاناهرتو ةحال

 المساقلا لايللاو يبقلامالكلا (ىنلل] مدوُمتل 1 اريزد ىراغعبت ه دوت تلعدور
 فيل .تمامسي هس مقتسسملاو ا ذك م مهلا مالكلا نظي واشرمو ةلعريصي هيف بهذي

 || باوح سدو ىوننم لسنل او ترحل ه.ثاريو لهم ىف هفرسب الهاف صلل هل ؟راصاذا ىزاغلا

 | باوحلا نكس مالا ناك اذا(ىنعملا) # تون تفك نس هلأ ات ده » نوكسوتدتوكسوأ
 ىونثم هيف عفنال نونج هالا عمم الكسصلا ولات مال نوكسو توكس د اغلا لايم !ابح ام



 فلا

 ىداقىاونمثنا(ىنلا) 4 جل ضن نارسرا لاو لسى
 للا سنتا هذ _هرمش نم أ با ةىأق للا عيكت 'ىالردسملا ملسإب

 أ(ىعملا) هي دوس لتختون عبط دريكب بت « دو لمدارماوأحىروخوت #9 ىونلم
 هتكفلإلل كم 0 ءو ىلا ككستوالم دك نا

 ىالورجالب سيمبا نعلت (ىنعلا) يار سيبا: نادوخر -
 | سلب ازا تن و9 ىونشم دع

 *و (هدزإ ") < ىورا هتبند ىو هوروج هك
 لبا نم سدلو كتم سيبلتلاو ركسلا كاذ
 !1تنعل «ا ازخلاو ,-تركشت اذا كنادارمراتذتوةبناف:لاكتايهتشملا

 ان(ىنلا) م ارجو فان ادا ماد ءارهند ىبسبزيسرد نوح

 1 نازإلل وشم هنصزرتغالئيثىالثلاولايف كاءقوب يالا بن لاو .هو رهثلا زاب
 نايبال هس نم ةبكرم(تك دركر وك تلقعو مح هدند ليءو هركرو دشن ادزعسك
 تا تايبشلادنم ناوهو با آلاذ نو (ىدل)ة زمول تطقستبكرااف .اطللا ءاداثاو

 ملل ةمنيعىمعاو كلرادتلاو معلا ورا فلج هلا الاذغثارهدأ

 ثلبح مالسلا هيلعلاق لانا دردفلا لانا جو , (يعلا) م معن :

 ىتحاوءام-نعمسابوبحلا نوبضَص يحكى عصب سينا فدا
 0 نط اواثحهم .لاعرتول عمانىغدسب

 انا 0
 اوصف لا سمي هنكو إل ىوثماغب اديكن ا ىلاعتلاقو وسلا. ةرامال سال انا ىلا عت لاق

 (نمرب) بتذلا(هنك ) تن( ف 4255/01 تاب قيم 8 مك هنه 8
 ةصرعلا فاكلا علب 0 2اس
0 

 ن 1تلعفألا أقجوعملا جوعالار .ظنتالو "ىلع هعضنالو ىلا بن دلادئسنال
 ماميتب مدرك ىدنم ل ىوم دقحلاو صرحاوداسةلاورشلا نمارفنتم دالدومملا
 قأي تح ظتتمنامذيدآلاو ةحابتتاناتا(ىنعلا) يزوردبا بشان مراظنا ه زرته



 نلخنابم تشك مهتمط ىوتثم ىمونميناءابن ارو دوكي فاما
 ةأسماولحر لكوشي اممم ق لما نيب ترس(ىنعلا) + لعفو# ن

 هحر اراب كرك 9 ا الم ىنم |ا نولعتو ىلا ةجبفل ا مهل اعنا نو دبي ىا "ىلع هلع "ىلع هلعفا
 ىنعلا) ةلوصلاو ةردقلار ةكوشلا(هنطنط) ثا هئطنطر دوا هكدشأب مهتم ود تس هلسوا ا

 تاناودخلا ب اصأ امهم ة:طاطااو ٌءوملا ىف هتاف امهتم نوكياناغونيكسملا بنذلا
 « تةرهارش أن نوح فب ا ىونشم كلذنمةريخال<ا لا او بدلا ىلا انوي ني
 توالانم(ثولزا) ردقبالوأ دئاوتنى دعمت (هئاتن) ازا تساهم ديوك ىلخا
 هناال ع وهلا ضرمب هقعش نمو(ىنملا) ىو مبملا ظياغ (تفزز) لكلا ةرثكم هدارأ انه
 ىوتم ىرقو لك الاةرثكن م موضموء قلما لو رطل باهذلا ىل_عةردت نكي
 متفتامدعب ةيواماتدي -ماراو حالا ناس اذه ب ار سياباهواعمتدرك حام ازايإل
 (ىنعلا) م«تدناوخ ىىسارىوسداد « تداهرتى-ارربغ تفك ف ىونشم سلال
 نهى لةقدملا تنام لوعدبل دعلا د_ملاربغىنمْىلهلخعال سيلب البو اعمان ديس لاق
 عب نمذانجر اسبغ دئاختي رام تالت راوايوكت سارإل وتتم قئقطلاتيا بدا
 |عتعم كلن لاو ىك ا (نملتحإ)ن» ( 2 ٍصخرتخت: (يعراوان) اميقتسم لف (وكتساب ا(
 اركض فاشتت :ركسس»م) ى /دينلأ نيمريغألا اودو هني ونعم ةيسرافلا 59

 (ينعملا) برحلا ةيرعلا مي ا 3 1
 دما كنا فكن صاج ند

 01 ايون قزايالأ
 تلا سيل ال يو اعم لاق (ىنعملا

 23 ريك لاح »و ىوتثم ثيدقلا موهقمو
 سنو برط نم قو در توكسو دسا!لاثو باهل ىف لش بذكلا لاق (ىنعملا) #« بورط
 اهينوأ انسح هيوكف كشنام الرتا .(ثايريامعد) ىله نينا نم دهزلا فثيدألا
 "الام 0 .الام ىلا امارحو أ الالحو
 .ب وبلقلا هيلا نئمطبا



 | ماركناداهتسار «تسلدماراتسارتي دحر دإط ىونتم قدملاب طولخلا ىذكللا ندوب بلقلل حالا ةكتسزلاب نما
 باقلا نات تلةلايق بح قد_صلاو بلقلا نوكسودصلا مالكلا ىف (ىندلا) م«تساد
 ديادتمك ي تاهددي دشابروةةرركم لدول ىونشم ارمني وقدسلا تاكد اطمنعسطلاب
 ةذلالو مخ رعط لعبالتل عمت اذ وقد , ضي سم هذ ىذا بلمتل ريغ( ىتدملا) هينآونبا* ىاجا

 فيظتلا قرذبال هلع جام دسان ضب مايزال بح دولمملا باغلا اولا مج
 بلك مله عامل تامر جرا وشنوج قف ىونتم بذكلا نءندصلا الو ثيبفتا نم
 .لإ ملعن وكيف هل او ضرملا نم بلم لبا (ىنسعملا) « يلع دشاارتسارو
 يخممللا لوسردعب لزنجوأ كلاةىذلل هذعهماىشرنيرونل اوذاديسلافاك قدصلاو
 |ىونثم رظنتملأ هتارونبر ظن نم ةسارفالا ىهنااللاقق انباع نولخ دينينازللاملاق
 ىوتثما هلازأر ةمالسلا مالا هيلع هيلقنرم ص رحلا ف طخادئازربلا بنامل مآ انديس | صرح ناك ال( ىن#عملا) ب دوفرار ىهلس مد[ لدرل م دوزف مدنك ىوسنرح مد صرح إو
 (ةوشع) « درك شو لئاقر هزو تن حسحمرغب م درك شوك ارا ءوشمو عورد سبل
 ىونتم عرضتلاو "اكسيل لئاغلا مسلا بربس هلت عاد لب ذكر ساو مالسلا هماع غنا م(ىندلا) ناطيشلا بل اخلاو باكر |تبا)ركملار عادم لمعلا يمل ارسك+

 ,ىنعملا) يي نو تمارس دريك سف تا تبناديمدزك نامدغكا
 رميغلاريطب ىو ول اركسس نمافنال لنا َعتوْه الآي رغعلا نءربلا الراس تقولا
 اوزر[ناركسلا تسم(دئاوززكت سم هبا ناتسدشلاري ءازواوهوداوزرا تسمو
 .نيلباق (دلا اريذي)ببسلا لا ذنم (نازرسوهلا ىا «ءعم بلا ,ادادناو سوولاوعأ

 نمرسوولاو ىرو كر اك /اهنا واخ (ينلا) كابحو لركمىأ'
 اردوخ مح «درك زاب وخاوهزااردرخ هكره لو ىوتنم الر كمو كليح

 هتيعل ل عج سوولا كرتو ىوولاةداع نم هسسغن عجر نملك (ىنعلا) يدرك زارا
 نكلو اعيحص ناكولو سيلا الكو عيعت ةيوأعمان ديس مالك سسنقاهئارونلو رارالل ةفراه»
 هتناروتلو سوولا كرت ىذملا الا ! ده زعدالوا ذكمالا نكي لو لعفام ىلع مدن هنا ىلعهيسدلا
 بتنك باوجو ءاضمت دارا ىضان تياك فب ةصق مسا كل لوفيذوه نم تلف ناس دنأا
 هيلع هلال لوسرلا هنعربخأ ىذا" ضةلاررمضو ةف [نم ىمئاقل اذ اس اذه جاروا

 ضاقو رانلا فومف ىوهل اب ىشأ ضان ةئ+ا ىف دحاوورانلا ىف نانث ا ةثالثة اضغلا لوقت
 رم نبا نع ريغ عمال 1 ىفا ذك 1 قوه قحلاب يذق ضاقو رانلا ىفوهفملعر



 ةفيقح هيله ىدملاو غدملا لامح هلبعم دع باقالب هلوق نع ىتكن ما هلاءالؤثه طسو ىف لها

 ىملاتا ماو امسهلاحةقية>ملعأو !.ىغطنتسأ فيك امهلاع
 كناذو (ىحلا)

 لاح نم مو
 ل زا تسلفاعو تلهاب 9 ىو: م بذاك ام أو قداس ام. ركملاو لك اء نيطوبر كاس ذ

 فيك امهلاحن ءلفاغو لهاج ىخاسقلا(ىنعلا] يناثلاموتاسنورددوردوح هتاشا
 «ىلمعم كياونو هاج ه ىلعودتلاةنامدخ تنك ف ىرثءامولامو ا ههمد بهذي
 تأ تنك لو ةلعلا ىلا ناب و _فم نكسلو نمله ناك "وار ىضامنا بانل لات(ىنعلا)

 اذ مل ءاج تنأو قالا ىلع سيل نيمسلنأ دب نال بألم الاةلملا ععتتن
 ىرا د تل عون هكنازإو ىونشما

 هيلع ىمملاو عملا طسوف تن :
 ذاذهو |ةرغالوةمدلمتال
 ارولاهودناو 9 ىم هتارونيرظن ان نمؤملا ماو ةناوهو فيرشلا تي دحلا اهم ىف درو

 اههونيلاعلا لب ضرغو (ىنعملا) يي دركروكردن'تلعارزنا دلع و دركروك ناش ضرع
 ضرغلا بم-:ىأرغلا ىف امهلعل عج طلاو ةلعااو ىبعأ امهلعج هلع ىعاملاو ىعّدلا

 »مام واعناعتن لو امل ىمةلعلاو
 3 5 هلع اوالاع هلعج ةلعالب لهما (ىتعلا)

 قدتسا تو تروحنو> و9 ىم لوما لءاا لبن ضرغاوةلءلاو مدل لوما ل
 رظن لهأو ريسبتنأ ة وشر ذخأتل نا (ىءاا) 5 دن يرش ىدرك عمط تو

 لّدبتو لاوجتيشة كلنا هو لاب ةرامالا سفنال د -بعو ري للا
 «ماهدزك اوارىوخيرماوهزا ف ىءسيلبالةيو اهملافمترأ

 ةوكوولا نعى الثلا ,ىنعلا جي ماهدروخ مك ق ووش ى اهل

 تسارو عورفاب دش دربك ىشاج ل وشم ةوهشلا ىلا ةرو نا تامقتلا نم



 كف
 ونامل مشل جاني ترام نر نعم (م دريك ىشاج) خور
 ارسيلباهيواعمتدروارارفا# بذكلانمقدصلا سمح .هئيشم تراس ىلفةقئاذإ

 ادني نع دوامه ىدركرادس احنا ىو :رارقالا, سين الذيو اهمتاينانآس قاله
 تنألاسلاو ىتظ هيأ ثىالتنأ ل بحلا بحاساب علا ينحل ارهو(اغد) غدا

 #ىرئار رادو لدع ىرجو مح و ىروآباوخ ء.هىئا نخر تضه لب ىم ةظقلاّردع
 (يبعلا) باطلا ىروآوءابل عشب ىريىفءايل اوىردف اذكو:دحولا هيخ ءانفا (ىئاضش)

 تجمراج 9 ىم معلاو لممااب بهذ محا لش ءو موئلا عمي مسيل أ ش اخلشا لثتنأ

 ىوننم ليخلابلطت التناويمتلا 'مالكل ارلعأ نق دل لثو عسا الانا ىلعز دقتال

 ثامنان(ىنملا) هي وخنو عبط رشاد شابت بحا 2-0
 ىيوأطم بح اسىأ ةهاعلاو عسطلا ف هكلابو هبحاصوه ىذااْئدلا ف دحأ لكنمالما

 مو ثنتزو ه ىركش عوض هكرسز نمط ىوتنم مغنالنم ريال سيد ايت نأو
 نمبلملالنأو ةرالح ةضوهملا نم ىأ اركسرملان.بلم أ الثأ (ىتسعلا) «كركشل
 كتداعوشلعبط فالعو ثنخجو ضماح سيلب ١ تنأوةزرابملا ىلءردقبال هنال ارك تنخملا

  ؟قياواق »زاب قد دورا © ىب زا ءوخ ونا ركوصع » ىرتم ل اع ل تنميلطرال
 نحلانمةمالعوأ ام> نسلا كاذ أ مسقط أ ال أ سوحملا

 بح اصمزومبال ل طابلا عموم امج نانامنغش وفيات هه اوأ قد مماللركأ الأ

 ةالضلارهظم ناطي_كا اذكر لما سافر كف تع[ آ[ نمو ابلطيالو لمع
 |ن هنا أ نمل ىونتمناطب ةرعلاونامالآب لطك مهلا نءةءافشلاو ةنرقلا باطق

 نيةرس هبرعم(نيكرس) مّ .موخوح بارد نم « لشم ىو وحن كرسز
 |وه (ىو) لاسلل ع راشأ ريم ىظ .اطأال (موغد)

 ءاهنا مش (كسخ) نالاوه ةمهعملا ءافنارسك( ثخ) رهلا ةهقملا يلا مش( وج ةضارلا
 امن مسلم أالاتأوباودلا ثور نمل ملا

 (ريعشادر اراد مك و
 اةخاربسلا أالاثأ (ينعملا) رس ايلاوهةمحعملا

 رعب سام و 9
 يا ةلمهملا لادا ع( ادد لةسأوهتسرعلا ايلا مضن(نب) نم( زا) ينال ىأ نادى
 (تمدرك )ةيراسعل سبلبا ىأ للان (شنغكي) زعل نع ّنملا زغسأ نم ةوقب ىنكو سلا

 ىف كرش 9



 دلاله نمدح أ لك (ينلا) عب ونتلل نع اطىفوةدحر ا ىعاسيفو انهءابلا

 ل

 زاغرممغبب هك شنقا
 ءاعدف رس نمار افر اسر هاّداو ةعامملا عمةالصل الهول سو هيلع هللا ىف سىتلا تأ

 السلا ثسدادب ريمغيب هكنوج هما دره ىأ كو يمر ع /

 فردي ل“ امدادسملا ف ىوتشم قالسالخو مابا ثنى طعاءآلا اذه4ةءامحلاو عمملا

 ٍبشإلل ىوشم لابهتباوع رضتةئام عم»آلإ كلا ذذسخ أ ءآلابلط ىذفلا كلاذو كتالسص

 سلب |لاقءزيع لاكن م(ىدعلا )اذه
  تعاجردناىمرانإل ىونمم لاذ لحال

 هردقىن فلم ةعامحلا ىلا ةالسلا ىف لصتىت
 ماضيك برات تاهحن ا هاريام ىف

 هذه ك يلع تراصا تقولا تافو لسو هياعهللاىبسهئلخ كليلعةالدلا
 , ك0 قفردردونضرا» ىوتنم تيقبولبارطضاولتاذ
 لاف سأتلاوعحوتلاونيغلا نم عمدالا ةلئاسْسع| /ىنعملا) امك

 (ىدك) مرام رادكساوجلا ٠ ىتعاطردىمكرهدراد قوذإ# كر

 تو ربى دصصرمك هدوب«ار تعب
 ىوتثم ةعرسب دصصملا نمنوحرخ مجاف ةعامصلل كرحا
 دحاوةلاق (يعلا) » رار ِردسٌع رانودر درك تعءانبحأ

 الاف ومدحاولاتإىعلا مين منام ناو» نكن .تاود 3 نعوت ءار*أن

 تليذو ىهكنيطعأ ةعامملا الردي /ىذلا لات( ىنملا) نابت دصانار



 مغ

 نتاولاوةدحولل ايلا( ىااه) هي قثوناويح با ىديرخءك «ىناهشنةكبردلاباوخي
 .ءام(ناويحسبك) تيرتشا ىأ باطشلل ىديرخ ابو يريالو هنو س عع ىذلاوه
 ىف هللا (ينعملا) لعات
 ,ةايلا» ام

 ةيراعلة تيحوهركع سيل ارارقا ناسف اذسه_قاردو ءركميداع#
 يما جديا نايمرهلا دوركم  دادريمىاتفكب لب زازع سيف ىو

 اىوتشم انايعهتم أو ىركم طسولا ىف نأ نا نالآلا دعااريمأا.ةيواعأ سيلم لاقت (يهللا)
 ىدثىربدغت(دشم ) ع تار :رمالددردزاىدريم ه نامزنآدشممتوف تزاسغرك

 و نماريسغ تد رضا نامزلا لاذ كتالستناثوأ ىنءلا) ىنماملا ةءاكمل ءايلانا ىله
 ارك ذدسودزا ىسذكرد « زانت اوناغختاو فاننا ب ىوتم انوسواهاوليا#
 لويغلاو باوثلاف قيس ع رشتلا ةلاذورسفلا كلاذو فسأ أ كلاذو (ىنمملا) جراموأ
 سبه ء[نانيشازوسات ه بيزا مايكل ةمارت إو ىوشم ةالسورك ةوئام
 | نادبات هارت مم دشانىه؟نانحات» وتم انا قزمتالما اذك ةالما اتوذيىتح كتظني أ وخ نمو(ينعملا]ةيفامان ايار تاخدلسأ (برح) فرحلا دارأ (بيج)
 اذكل نب رط كل نركال حو هااذك كل دركتالح (يبعلا) 4[ مدا مار
 فءانأو اذكت لعق ىدسح نمودوحانا (ينمملا « نيكو تسركمين راك مو لف نم تح مدرك حبلا وصح سال كويت لوبا ةوووشفالا نمر ح ىأآ
 هيواعن تدرك لويقو فارتءازا دعبار سلبا هيوا همياوج 99 ضبا ول لف وكر
 ارارق الاو فارتمالاد_عب سلب ال هلع هللا ىشر : اذه ياررأنك*
 تسار دو: |تفك قف ىوثم 1 «يدصتو سيلبا تال يداهم وبث ناس فو
 أ قوبكمم » ىرشم كيفري+ال ضحرشلنالنئالاذول تنأد انهزأب كنمواةدمتلق نآلاوةتاماكلاءذهسيلبا م عحامل (نسعلا) مقبلا اوم ناو زا وقدام
 دايتنأ (ىنملا) « رابمتمحر سكس ل سكان # « راك ش ىراديكمو

 مرءبلاتاووذلا باح أه يسم بعتتال ضو عييت لان او ضو عبللداط هن توبكات
 11) عار ك فوبكتم هد هت راكش مدبسازابإو ىوتم مهم ناتو حظا
 ثويكتعلار دب مو توركذع تنأو ىدي لع دمت ثناوناطل لا ىفداطصب ضمانا

 تود ىوس هاله قا[انربكىسكمور الب ىوتشم ناطبشاب تنأوانداطضيإ وانفارملا

 رب واهم باوج



 م.م

 ءايلا(ىان) تح (ان) لسا( ريكم) ضوع (سكم) بغذا (ور) مالساراه سكمنز |
 | رياتثلنامادامةس رعلاب تلف لنك انا: تظاذان ةولاو لوحلا اهانع.نأت ظماو باطلا
 |وهغ ودللاوةدحوال“ايلا(ىتود) فرط (ىود) ىل نثالآ اه اتعمهيدش:فرح (اله)

 (ينلا) ضوعبال( ار سكم) برضا ىتعمت سمأ لعف(ن
0 

 | دا غودوغورد مه ا 0-0 ونس كبح ضل
 بذك ك شريف نمانيغياضبأ ىنعما فوهركسلا بناجأ دخأ تومدناو (ىنهلا

 | باورك تانك ىدوغوته دونباوغ ىدركرا دما صونو ىوتمةليحو
 (ذوب باوخ) ىضاملا ةءاكملء«ايلاوتلعف (ىدرك) ىنتل 9

 ةطرون .اذهسس “اللا قراوفاو٠(بادرك ) ةئفللا 2 امون كلما انيانإك

 ةعاطلا كرثو لفعل! نع ىنملا ىف اذه كلدف ناكف تن أ (ىن ىلا) كلالهلا

 1[ كهارص تازيبخرما موتو ىوتم لالا ةطرو ىسن نانا ةئيذسوت تنأو
 ناكامو هنمربنأن مىنجرخلوشلا ىتوءدببسلا.لذمتنأو (ىنعللا) ب ىدئاررت عيمخزا
 ناطيشلا ىلءرك ذفابىرب وبلا اهءّدقا ذولو ريكا ةراحالا سغتل الاخ اذهنأطبشلا لاح

 متانمصتلا 'لاضحمامهناو ه امهسماو نال اء سفنلا فلاخو ( 9

 ًارها بح اس صحت ت اندادزاوأب دزدن دم توم
 صخعللا لاذءاطعاب صال! صالخ ناتحفآذن

 لش .!صالاىأ هتءاببرققأثيبلابحأ منو «

 مسا (نياز جديود حوا فرش قانورم ه
 (ديد) صالاو» (دزد)ةدحوال“ ايلا (ىد (

 .انينعملا) ضار( ديود 0 71 انورد)ىأر

 مودا ذرمهسودانإل وتم هةوبامةلخ ضكرواسا هتف ىأرال بردا هبشباذييثلاح
 ةثالثوانينادب يقدح (تاديم هداتإا 4ث وخر 0 0 سيرد

 هدرا
 اوف قرعلاةمعلاءاهلا مش سس 555 بعتلاث لاذ (بعتذآ
 2 ”وانينا دم صالا فل ضكرتيبلا بحا د ىت> (ىعاا) تيلابحاص

 لالا عمجار يمض نيشلاو قادما( شدمأ )ءدنهوهبرف (كيدزن) هي شدبرد 24+ ع ,دياو ديان 7 كرا تا كلاذ 5

 ازككسو



 م0

 | كسير بلع ميسي ىح سلا سابيرق أ + كان تلا بحاس (ىنلا دبا قاذكو

 ريغ( 0 «شدركى كنابركيددز »وف ىونثم هيلا لصب و

 | ةممعلا ارك (اس)تيبلا بح اسلىأ هنرعن( ( شدركى ) توص (لناب) رخآ ا .اىا
 !بحاص ىدانرعت[ صا ىنعلا) ىرتيتح (ىنييان) لاعت» انعم ةمرعلا

 ب داك ديم ىادرك لابو ضايدو زل ىوتنم هالبلا !ذهتامالع ىزتح

 : راف رمكا]ع وحرلا او ( (دركذابد) 0
 بحساب محراولمتا (ىنهملا] بعسولكتم انها ءانعم(رازإ انه (اهتيا) كرت سان

 مد درك « دولى رددفر أ ن دشاعتفك وو ىوتشم يعن ما 1

0 0 

 تزرب 9 ىوتشم ىلع 'البلا ذهبنا عمج راو ناصل فرطاا كاف نكم

 | صالا اذه(دزدنبا) مابز (تس) يدنك قمدوسدزدناذتسن « دنس ا

 0 وكت( دتك ) ملكت اداماوةدئافلاةل مهما نيسلا مضيدولا(م دوس)ا

 ةدئاشا اق أيىتنمط رديراىألا صللا اذهن ىناوقأ ما ىلعادبرضي رخاسا كاثه
 ٠ مداوصم مز زاداطمناوو ىرثم ىدالواوى لايعارزشا| لوسودء وم لال معو

 فرطا عوج را ف نايناعدهمركن مرية اذه ( ىلا ) ) « مهدي آس ب دوزمدركسرلا|

 و ءاوع لبا مار 24 مديل ىنعنض الو ى ا دقة ما دتلا قأتر وغلا ىلءثيبلا

 روس الات أن ةفشلا ةينماىءرسمل كامل كا يقل مءايزسازإ تلا دابا
 كنابو ناغف ناو تسبح لاوحا دواي اتق ويوم هتيبفرطوب رطلاوم

 ًارلارجأتسم( هرج

 ىوتثم فراطا تدار يسارا 500

 حالات "ا ا 9 م
 " اردزدإل ىو نأ راك صفو محو تكس سال لوميا مام

 اناس اراض[ ::ل انا ىلك يني يوت نع .صالا تكرم ادن ىدااررخوت نمو ماذكر

 "هج نيا الاك م راجت لاملاو
 |عنفبا هزره)ماهفتاقاد 0 لحلابلإ مالكا .دارا اهجنآرعين اني(ذاث)

 كس 0 0بلتتالتلالملالللللللا



6-- 
 لحلابلا مالكأ الهام نالفاب ىنعما لل طابلا مالكلاو ناب .ىلاءارلا نوكسوءاهلا
 لج فاذا لضلا ههءاروظسن اطل ناكالو ةمالعلا نوكتام ةَءيْعْلا تدجوانا نا الهلاو
 ةروملا لهأ نمدحأ هآرو ءركم هية ل سوو ثاذل ع بو هضرق كل اداراورعم: كل اسدوحو
 مهوتيفالكتمالا انه ىرتل تدق مع عحرا اعرضنمو الثا - هناامعاز ةمال_هلاريساو
 نعى اسايالئاق لالا ناطر كل !صلل ةقيمح كرتيو عج ريفرخآ اهل لانه نلؤعدملا
 5 :ذلا ةمالعورثأ اذه هللاقو
 تسااشت ناو مهدىتن أشق حز نمتخك قي ىم ةمعادلا ةمالعلاربسا 4لوقن ةءالعلاو

 اهل ةءالعاّدهو ةميش اب فراعانأو ةمالع قا نمل يطعاانا_(يعملا ت2
 هلوميف (ىنمملا) «ىمك ”دزدنيزو يدز دوت هكملب « ىملبادوخاب ونكرارط تذك لو ىع
 ىونثملاملا اذه نمرببخو صاتنأ لين اطيشهناوأ لاشنو قراساماتناثيءا!بحاص
 هيما (مديشكى) «ناشن نبك ارر ىديناهرون هناك نم مديشك نماردو ممل
 كنب بدت (نبك )راد بل تنأر(ىدتاعدق) ل حست ناككم)
 لوف هيل ىأ هوم سات تنأ أو "للم بصسنف ىعصخانا بصس|(ىمملا) كلاذاوف أ
 ترخ ا ىفا لاملاو هرثأ ةمالعا ذه تلفن ال فتصل لوغتوأ ىف رخو ةسمالع كل ذاهف
 بهذا لومت تنأو_ىفاطي_ثو سفن دب نيك كصيفو١ يدع صلخأ نأ تن رتو ىدو هج
 موري نموك تهجونإ» ىوتنم اذه ايذهتلابيف .«رطنم لدوضَمل
 لاسوردوتآو>زا

 ىلاخ ةةيفعل تاسوأ:!ناويحاب 4لوعبف لركذو كلم ةقرس ديرب ١ 38

 لقا: هم بحلاخرمأ ل _هفلوالارطشلا
 ره اظل ٠ءاطع نم حاصنال لوغب هناك نيا هانعم ماهغتسال ا عقوم

 نع ج راخ و ثاءانالامحلاو ةءالعةروصلاملاءو تاهسا نم ىف نولوُعت
 ّت آلا نباق اشعلا نم: دهاشلا بترا لساولاوتاهلسا
 ٠ ”تافصرا بوسع درمدثب تم ؤلي ىوننم لولدملاروولظد»» لئالدلا ةجاسالاولا الا
 ,ىذ ٠ ادعمو أ دك .دفت(وك) تاغ مل اىف(تاغصر هرد) «تاذد راج كصوت تا ؟تاثدر»
 او رونا لحرلا (ىنمملا) عيضه انعم هلا فكل امض (دركمك])
 ىذلا ال اذو تافسلا ىلمت نم بيصنالرانآالاو لاعفالا ىلكت مح هكىذفانالعئسلا ىرب
 ىلتل ل ماولا !ذكت اذلاوتأغصل !ىلت نم مور اعفالا تف نا الان اعنالاىلتو تاذصلا ىلشو تاذلا ىلهت تاعودتمتايلمتلا لوي هناك ت اذلا عييض ىلا وه تاهل ىف

 أرودمملاو عوةسملاربغىربال لاعفا موه ىذف الث تاذملا ىلحت
 ةماقتافملا 9



 تاذلا نع لفاغ تافسصلا ةبترمىف ىذفلاو تاذصلا نم هربسخاللامذألا بسم ىف ىذلاو
 نمةدوهكلاتاذهلا نعد هد و راثآلاو تانآلارمغىربال البو هجم مجمشلال#ل انا هعضوتو
 نم تاذملاب هما افصل نا ملهي اعصاب تاذملاهلرهظ :نموهو فراعر ماع مهموتافصلا

 لوو ةيدحالا ةبترمدوهشق قرغتسا ىذفاوهو ل ماو مهو اهيع هسحو نمو اهريمغجو
 .اتمؤاب و لادتءالا وي رلى لعتانسلارتانفادهاشىذخاوهو .لماكمسهمو عجلاماغلا

 هجرعقردلا كنو + ىملوغبةربشي اذهلو ثراولاو ىف: دحولا ىفةرثكل ىأرو عمجلا عم
 تنأورهنلا لذسورعق ف كسار ناك اذا (ىنملا) «ترطتم دنفا ب كنربك « ترسدشاب
 ةقيقاا ترظن تبلو | من. !لب هجاومأى عو “النول ىلع لوظت شب ئتم1لا ىف قرغتسم
 (وملا) يرش ادت سال سه رت ربا كرو كوم ضوففو
 أ ةقلطلاة دحولل كآوصو دعب ىأ هرعضيف ٌكمارغ ساد ءاملانولىلاتينأكناولو

 ةهقرمةئشخ بايثوهو اساليت نسخ كياك قاطادوهتال.قلخلا لاع ىلا تعجراذاهللاف
 |اراربالا تاةسحنال_هتإلاعرملات ربو لالالا تكرتو ةفيطل ة#لا ىأ !رعش تيطعأو

 - باع و هناكساخ انك ةناعتع 1 » يم لوقداذالو نيبرمملاتاثيس
 ماوعلا نال اوما ص اذ بثكةمالاتفيإؤعإ كعلاٌ سر اربالا ةماعةءاذ ( ىندملا) عيت
 ةلرشلاةضار يف نال بنذ هيلع م اقيال ص اوما ادع بنذ دوجولاو دوجولا ةرقب عما, مولعشي
 |ءالاقاذهلو ىوا الا برغلا نعد هو ىيندالا ىلا لزنتولسالاوهرىلعالا كرهناك

 ارو ءاشدأب هكربزو تباكح و لو ةبذ ةياكذلا قب رطب لئءاذنهلو صاوما بامس ماوعلا م هو
 ئماياتحاءاطعأو ناطاسلا ةزعىذلاريزولا نا ىف اذه ينادون
 ناطاسلالعجاذا (ىنفملا) «بحتدوونواو دههش 8 بمنع هش اركرياو مو
 عفراةرازولا نال يم نوح, الو رزولاو دع ناطاا!نوكي ابست هلارز و نماربزو

 دوجولا ةيقي عمركشلا نم ىهانلاو فور ءلاب ىمآلا عمدللاىف ىناذا
 ماوعلاكمها خو قلخلا سمأو ةقيقعلل هلو سو دعب ةرثكسلا ةبئسم ىلاهتلاىف ىناغل قالا

 ىهاثك مه ىوتنم هرودع ءجو نم قحلانقاحلا ىلا احلا لامن أ دنسانارمغ لخلل نايل



 (ه5(

 | ىو ةيصعماةلجلاةلافحا نم( مهسفنأ نأ باماوريغب ىتح)هتمعت مهل نال( موهتامريغب الهقانا )
 ىذلا الافو( مكانا )6 دز تندبتلاىزورتخع « ارودوخ دب بستحم لوازكن

 (ىزودو)تلود(تذع) لب استحالا سفن (ارودؤخ) راسءانعم5 .دوااءايلاممشب ب(

 ينل لاذو (ىنعلا) «' :.الاو راس (ادنباز 7تسد) باتحالا كاذإ 531 بيصأو

 لواناك كبلوو ىد اييصنوةلودعادت الا نما تحالا سفن كنك است رمال لوارا

 لعنة دحولاءابلامش (تسدب) م تسديزصت ببسندركب نحب ٠ تسدب«ةريزو
 لاذ كل (ىنسملا) ريكا اداءانلاونيسلاورسا ة دحوللاءابلا عنفب تسديناثاارطشلا قو

 نمهدزطاذهإو اولاده ناطلل ارزو مالا لوا تاكىذلا

 انو (ىنعملا) دئاوخ شيب ناتساز هشارتؤج ل ىواثم ةرازولا
 تومتو هيرهب لم ضو ىونعلا هيرقدىلا ةروصبالاعنمىأ هبانج .ىلاءاب نءتاطل كا كاعد

 5 عب معا( ىنمملا) هذ :روكش بلوجر ارربج 6 درك رج
 نبا تهسفو ىزورا مدك 2 ىرتمالئاةامامأو لما فرخ ا تينا ثلوج موال درط

 |نمر جت لو امساك ديززو ىلع( ىد) يي قبس بت اودنباتدوب 0
 الادب يختو ف :«رخارجش إو الكد نولوخلارطعبل اذ تعور هرهشلا ان مويىفانا

 روبجاناو ىوسقو ىدسن ناكل والا ىف ىمل الاب. ايدك اذان ىلا ) زوالا مويلاوهو ىسمأ
 ميا ل غل ب سإةنو وهلا مزه تناك تك الفا

 0 ا

 اهني راما ةيساهنو كلفن تاس نذ 0

 2 قس أ لاسمشالدا (لءاغ)
 رس اللا لا اش ملغ لبق ءايشالارتخ ىلع تان ا

 نم غر
 اهاو ةطيسلا فو ب كلا نك 0

 كولجمئابو مكمل هللاو ,لسجوزم لاتاكى اعت هللا اهقلخ هنن ةقولخم هلعفو هبسكز دبعلاو

 هاف دفتعاو مهفان الضو ايبسك الاريدقتو افلخ هتلادنع نم لكل م ىلاغن وق يسع المخ



 8 * .ةصقإل امويقاموب تادابعلاو
 يد كاسم ف وشم ننزل ارارضا دسم رارضلا دعسأ من انين اس فونيتانملا

 او لبهاو سيبلتلا فرخ ؟لاثم (ىنعملا) هي ىوئشينارت لمه تازرا دياشو ىورزك
 نيذفاو)ة مودل ةروس ىف ى عت هنا لاق ةمدضتلا شمالا تعمساكنرغلا لهن ن مدعهستن ا قالا
 مجالارفكو“ ابقدصس ل هالة راذم (ارارش) نقفاثملا نمرشعانا مهو (ادصسماوذنغا
 دوثح ىف أبل به خناكو هع نم ىنأب نم هيفم دقي مهل الفم نوكيل بهارلار ماع ىفأرممأب هوني

 ةالسءابمينولسي نيذلا (نيتمؤلانيبامي رغتو) لسو هيلع هللاىلسىبت ال ئاملرصيق نم
 اوبأوهوهئانبلبقىا (ليقنمهلوسرومف براس نملز ابفرت (اداصراو) مهدصسسف مهضعب
 نيكسلابقفرلا نم (ىسملا) ةلعفلا (الا) هئان (ندرأ لام( نانفلميلو) روك,ذملا ماع

 ىنل ااولأس اؤاكو كلذيف (تويذاكلل مهنا دهب هتلاو) نيلسللا ىلع ةعسوتت او رملاو رطملا ف
 هومدهة عاج ل سرأف (ادبأ هيف) لصتال (مقتال) لزتف مهفىلسينأ لو هيلعمتلا ىلس
 ىومتملا ىلسع) هدعاوت تين ( سسأ دحلان اهف قلت ةسانكهنكماول حو هوقرحو

 (نأ) هنم (ىحأ) ىراضلا ىاكءابت حكموهإلاة رعت لارادب تاس مويوشو (موبلوأ نم
 نير وطملا بج هئءاواورهطني نأ نوبحت] راتتلا مم (لابر .هيف) ىلصت(موقت) نأ, ىأ

 راب زك نينجا ”. لوفي هواري كَ َدِمَرْرْع ان هلو نبلال- ىسهتنا مش

 فاكلا مب. (ٌئراب زك)اذك ( ر م واش رمادتت ا ىىنا »

 (رد)ج وأ بعل ءانعم بعالاز الاودي ردصلل٠ ابل اىزاب وج وعالا ةيمهقلا
 فيك هليح ىشعب ألا نمء نكس درغلاقاطلاوج وزلاوه تملا (قاطو

 ى) هضرغ ىرجأ و دعم زهاستوإ «من لاق درف لاقتاو منلاقج وزلؤسملا 4 لاقنان كت رسسيتام
 ندينس عمن اطيشلا بعلك ةلهألاوةلبحلا فج وعأ ب علاذك (ىنمالا) اوبعل (دقتخاب

 عنب رهظم ق اغلا لعأ هبعل )سو هيلع هللا ىف_مىنلا عمحالسل!ةروص ههثيجتوتب واعم

 لحالاولات (ىنعملا) «ىدسامتادوبوم راسىدصسم « ىدجان درع ىاربزك الف
 ىأوهت»انعمذي ردملل هيفءابلاىدترمةضسن ىفو دحوم ا دصسم ماطسن ىدمحما نيدللا

 ىلا رك نينا ىوتم ىدمحملا ني لا نع عوجر و دادنرادسفل اذهب دحتملاءانب

 اوعتطساوهوبعلج وعابعلا دك (ىنعملا) هي دنتخاسوا دعس ىدصسم هب دنا

 ليل ه هتسارآش ا هبفو فغسو سرفإفب ىوتنم ملسوديلع هنلا ص لوسرلا دس بغا دصسمأ



 هم
 (ىنسعملا) بلحل ءانعم (هتساوخن) ًايممءاتعم (هتسارآ ) 6 هتساوغ تعاسجىب رغت
 عرمشتلاب (هنالب) دنع (دن) م طدزوازوا شب رتاوص#» « يدم هنالل ريمغس در ىو ةعامملا ب رثتل بله 4مهنبمت ناك كلو رارضلا دس فقسو ةيفنوغفانلل ايمو
 (ينعملا) لام اكمهكر ىلعاو دعت ىأ دن دزولازب دارأو اونرشض(ددزإ) دلجرلاوسةتكلا(قاإ) مسوديلع هللا فس لورلاىأهماذق (وا شيب لمملا( رشا لش ( ومع ش) ان(
 مهكر لسع هماَدف او دءقرءاجرلاو عرشتلاب ءوءلع هللا ىلىنل ادذعل نوتف انما ىأوت أم
 تبعت كن اح !لحال قف! لوسراايفأ 1) مك ىشرودتدصص دا ىوس ه ىف-<ىاريوحلوسر ىاك ) ىوتم نيلئات

 لحولا مويدص منوكيل ءانيشيدصسلاادهو (ىنمملا) يرق فو ترورش زوردحسم ١ ليل --
 (ددرك) ريثك (تاوارف) لحلا الان (ا ناد (دانز هارس تمذخ نب ادد تاوارأن «اجو ريس اا دباب ىب رمان» ىوم جابتحالا تقووذرو رشلا مويدصموءو مقلاو
 دس تح (نعلا) راذلا ىغ (ارمإ دصسملا انهو ةمدخلا ءذه (تمذخ نبا) نوكتا
 ىواثم ةريثكر ادلا فة دايعا اء ذه نوكستإ دا هللالموارمخ لحما لاذىف بي رغلا
 لا( راعش) تح (ان) 6 صراك شوخ دوش نارلياهسازإ« ريو رابس دوش نيدرامش[»
 ةريثك هتامالءونيدلاراثآن وكمت ىتح (ىنعملا] رملالغشلاو راكسلا ءانعم (صراك)اهلمو انلح (ضوشإ) بح العم[ نارا ]نال (كسان] الع (.يد) ةيثك ةسيرعلاءابلا اركت( رابس)نوكن(دوش) اضدبب موضع فرعمل يمالء بركعا قموعلاراعشو ىرهوملا
 فاكتلا رت دارعلا لغشلا نسحب ىأاصلمو انسحرأا لغشلا وكي ابحالا عم هنال:ولمتو
 4 رعئامز نك نامه بك رب « هد في رش باستا ىعاسإل ىونشم ليست و
 كم (هد ناكملا .!ةمالع كنان دصسملا هيدارأر (هكباجإل لاذ( نا) ةدحولاءابلا (ىتعاس)
 ند« انسمرمغلا عم ملكتم سن (تام) لعق انهم انعمرك ذم درغمرضاح رس مأ ةلمهملا لادا
 فيرشتلا لسعتاهلا لوسرلب (قعلا) انمءانعمميلا عفو ىارلارسكم(امذ) ما لعف (نك)
 الاخ صملااذهاون نقىأانلا 1لعفاو ةعاسرارضلا د موهو دحمسلا كاذإ

 وموت « زاواردعسم ب امحاودصتسمإلل ىوتشمانفرع صوسملا اذإ
 هاف فخم( ىهموت) نسحأ هانعم ندب زاؤن نم ما لعق (زاؤ) جب زاسامأب ىدب

 نخ (ام) رق تنأ ءانعم ةدحوللهرخآ ى ءابلاو باطل ةموعضأ ءانتلا تلخدرمقل اردو
 اندصسم لبفتنأب انيلا نس>أ(ىنعلا) لعفاءانعم مارون( زاسإ) انعم (اماب) ليل (بش)

 ”ةاعتاو



 (ههو)

 ةيمصلا اثعملعفاو انرامءانانكدوسأ ليل نو رؤنسرةتنأكناف هلذلشب رتب ءاصصأو
 مزورفناجب اتق ؟تلاجىأ ه زر روسعه تاجرا بشدوشانإل ى م ةفطاللاو
 ةءاكملا نمت تلا متح ررل رؤنمرق كلامج نماي راولاك ل يللا كلام نمدنوكب ىتح (ىعملا)
 جي ى دس لصاحر شن نآدا سماد « ىدبلدزا نم ناك اغيب ردىاإط ىمالئاق كاللادشمأ

 (ىدب) بلقلا نم (لوزا) مالكلا كلاذ(نضمنك) فسانةلك ماغي رد)ادنةادا(ىا)
 ئاغرك ذمدرغم ضام لعذ (ىدش)ةةئاطلا الن( رشنتإ)نكولءانعمةس رعلا ءابلا مضت

 قدس ىأ نأ للا درسسسم نكورلر بلل نءناكو ل مالكملا كلا فيحاي (ىتعلا)

 هزيسوسعه هنا, ردنأجو لدى دك فطلا» ىرتثم الءاح ةفئاطا ا كنتدا ىعناكى مس
 ب ناسألا ىفىنأب ىذلا فطلتلاو فطللاو (ىاعملا) ينآ:سود ىادوتتوب
 | رضملاكى سف ءابجحأ ايمهرا ذتعاف نوبذاك م هذ مهبولة ىف سيلام مهن أب نولومي بجوم ىلع

 هبئاط هعف لوى فاونالو ةيفوصلا حالط ساب ملكتي ىذملا اذك ليازملا ىلجةنانلا

 «٠ رذكر داو ر كش شر ددزمهط ىو انناطلسثا لوغيف مهلماعت فيك ت لفنان ةمخو
 (ركشتايرضلاىأ املدمبنس(شرودزإ) اضاا(مه) يي رسيىادياتئاروو تروح
 ارختزولع (وبو) لكالا,تدرو)بهذا(رذك )فو ( راو رظنا ءانعم منوف

 بهذاو دعب نورظنارضملا الانلاضبأ_(ىقلا]؛ىملءالإ دب اشن) لوعفلاةادا(ار)ةح

 تار او لينك هب رمز »نايا ىامطا ىوتؤو ا ىء اهء-الواماك أىءايالئدلواي
 سرغلاةدعاق ىلع تءجو ىنالاةادأ اما تاحتد يسرع ١ انولا (تابافو) يوتةوكيتدو

 ارضا ب (درص) عا( ركن ءاباو دول اوال,
 مدى !ةرطنقلا ةيسرافلاءابلا مش( لبن بانو ىف ىلا عار ريم نآو تايبالك

 ت(دوب)بارخ(تاريوإ رورال
 دو تولو ب مجال ميعصأ بهذ الو «افولا

 : الابر هعمسابارخارسجو ةرطتخنوكي
 ليدنامكب . ةركر ر ىلا ارمدقرا » ىوتثءريشيا ذواو بارا ةرطنغلا ىلءرام لا

 |روبعلادار أو بارا ةرطنةلا كانى عامدق زهاب عضوا (ىنعملا) يي دنكشبارمدتناو
 |ركشلا رهؤط ىراثم ءانولا ىعدع مالكا ذكمدفلا كلا ذرسكاوةرطنغلاترسكت !اهلع
 نوكي ركسعهيقرسكناناكم لك( ىعملا) دوش ىف هتك
 كناكدوب و لد. « راو د موا حالسابدبآف دول ىرث. باغلا ءافعش اخس شن نم

 داراوتانلجرلاك(راود رم) جيراقراب
 0 (ىنال) :ثنلاءيلاراشااو ةرا 1مم اونايبلل هكنمةبكرم (كنياك)



 !ىلءرك_علاعضرفلاجرئاكح السا ايلاتعلا فسا
 مش (ور) مارت دنكشب وافر ه ارمخزشي وحدا دركي ور ىم قد[ هراغلا
 ةر) نتةلاو برضال(ارمخز) ىرب (دشس)ليلعتءادا(وح) ريدي( دنا دركم) هجولا“ارلا

 ةيقوفلا ةانثلا انا مدب(از) رمل تشي رسكي(دنكشي) تنفلا لاذ( دا) باغذ
 ثنحلاباهذفرغي ولاتفلا نمههج وريدي لثملاو برشلا ثنخلا ىريام(ىنملا) باطما
 اذان هلع بجو لمعي الىذفا ىلع سقشلل اساب كلرارفبتسنوكي و الر وظرماكإ
 اوايمت(اونك رئالو) دوهةر وسوف ىلا.«تهللا لاك هبلا نكرثنأ كلاب !ناطيشل ا بواغم ناك
 ىواضيبلا لاقرانلا مكببصن( مكسةف) مهلامعأ,ىغر وأ ةنهادمو أ :داومم(اولط نبذه ىلا)
 ٍىه وتلا ةم ات الا ىفم تدشتللا ب نينموثلا نمهدعم نمو لسوميلع هللا ل :لوسرلا باطخو
 ملل يمرضو أ هسفن ىعوملهئاق_طب رفتو حارغا فرط دحأ ىلا للا اهعلاوزلا نانلدعلا

 يدوشى ناهي تسدو هعمدختآو « دوش تاوارفو تسزاردنباإه ىع سهتاهسفن ىف
 الرط دا دزيديلعت ملكت ناو ريثكو لب وط فراعملاو كسملا٠ دبي قلعتملا مالكلاو (ىنعملا)
 قف انيغير خو دوصفلا ىلا عجرنلو ف ةشرارضلا دصصةسق نمي دوسنلاوهىذلا الاذو
 لوسرلا نقاتل عادخ ن ا-ىف اذه مدد رار طدوسءات لو هيل عهللا لس ار ربمغيبا

 » ديدباواوسف قى لوسر يطا ىو (ر اس نيوسمأللا هياوبه ذل لسو هيلع هللا لص

 هيف ةدئافالىذلا مالكل اوتو نوف عم (ةتنوص) يد دار ل يحو ناتسد سعر
 ضف (.ظ دار ى ديالا دارا( دات)ركبلاوراعتا ريف مساد“ ىضل اود (شخو)
 هيلع هلياىلس نما لوسر لع اوأر فنومفانل ا[ ىملا) اوءدةهانعم بن غرك ذم عج لاح
 ههصعي لانا اوطعنرلو هررغيل ليماو ركملا رقي هيلعاومسعو نانالتالك مسو
 « شبك محرنأب رهملو هر ل + لاقاذملو ةيتوسات فاسوأ نءةيتوهالفاصوأب
 انءمةظفاحلا تاوادأ نمنايو ةمخلا ملارسكير هل ا(تايرم) شوي دروان لبرج مسرح
 مادق (شيب) تأبو (روان) مغ .) بهذللا ءانعم فاكل ارم دك.( شنك ) نوغشلا

 الاذو عنو ىلإ لوقربغو مستئارعغ مهل مديل ةحرلا بح اس قوة كلالوسرلا كاذو(ىنعملا)
 (ىنملا) وي ةرك داسارعا دصاق سراج اردودرك داب تعاجن | ىاهركشإلل ىع هقلخ لاكنم
 نيرورسمةلبح اوركم ا بنا نيدصا#ل !لعحو ميعسركش ةتامامجلا كلتركش
 يوتبكردا 7 نآس كمانب را شيا دبات وغف 9 ى+مهودواجب رشرلو
 (ناسناز)لوالا عارصملا ىلا فوريه مهعيجىأ دحاودحاو (كسْب) ىأر (ىدومنك)
 ومش ردنا) ناب قرح (هك) هبشيالا ذره انعم هيبشنلا تاودأ نمنأ و نازا نم ةفشخم ناز
 ىفقرملا كادو هعيج مهركم سو هيلعتبا نسما دق ىار (ىنملا) يللا ىف ةرعمشلا



 اذفنل]
 أ« تيطات ادرك هديداارىومإلل ىم ضال بيلحلا ىفءا دز

 فيطللا لوسرلا كلاذ(ىنلا) نيسفتلا ةادأ (شاباش)

 | م مهرامدتا او شح« ةمدمدوركم ىوم نارازه دس لب ىم تلعتام لاق تالخأ
 هللا لس اهآرتاوسأ ةرثكو ةم دم دوركم ره فولا ةثام (ىنعملا ) تاوسالاةلغ (همدمد)

 قفشأ أ اقدصلاتلسو هيلع هننأى له مركبل ارح كلاذر(ىنعملا) يمر وفش ,/ أ «عركرصنادومرقىتسارإو ىماهشغعوتاسملا دين نأ
 هيلا مسهاعد اق (مهسفنأ نمنيثمؤلاب ىوأ ىب#نلا) بازحالاة روس آلاو م كشم مكيلع
 نم مهلا .أ مهوبأ ناكسسو ىلوالاةأشنلا ىف مهسفنأ دبلوت :ىلع نور دعبال مات مهسفنأ ن ةوبنلا بلس ن م مسهدنلوتو ممىح أ ىأ ىربكلا نيل مخلاقو ةقالخ ىلا موسقنأ مهتمدو
 اهفب :شارفلاو باو لا تلعف ران دفوتس الحركى مأ لسمو قئمامتا سو هيلطهللا ىلسمن ا لكضعب نمر احال سالا لوي الف ىسهتنا مهسأ ةلزنم ىنلاق هبلص نم مهديلوت ىف مهسمنأ
 هتنسشت نم وف ىم اج رتمأنالر ةرضح لاق ثيل اذهلوشومحتمت منأو مكر سيع ذخآ ناو
 ةحبق راثثأ كاران ةفاح ىف تدممانا( ىنعلا :يثونشاب سب هلعسو غو رهاب هيىذن ؟رانكرد
 هناوربه دش نم تسدودره «ناو د ويا امتلك
 نم لكت راسو تاوهشلار ان بناج يأ بن احلا لاذ دووم: ىحارغلا لثم تن |(ىعلاز تار
 هللاسدق جرم راثلالوخدل سيحل اَوَهتك(ق عمننأش ارغلا ةعنام ةءاذادي
 ا وتشمدزشلناب وح تريغو لوسرد درك ناو دان دس نارب نو ف ىوتثم لاغت ةصفلا ىلاهحو ر
 أ ىملاةرصم (لوغز) مهسنال(ونشم) ا لاو هوديناود نم مىسلاردكلا (تاود جلوغز
 :رارضاادصس »بنام ابيع اس لو رلانوكيىتحانآلا لوزن ل بقررفتامل (ىعلا) روم لكو
 نم هتلع ال نولامحم لوغلاكى مف انذ !نالالو:لوخال عمت الانوص حلا ةريغ هيلعشتس رش

 هلمج ٠ داهدرك تليجوركمد ىونئماغن 1 ةيونلا ةروسف ىلاهآ هتباكح

 ىذفاو ليحواركءاولعف مالا اذه ىف ءامبلنا«الووذ (ىعلا) يذلا درو اهات سب ولم
 ديس ناشيادصتإل ىوتطم نونذاكل مهلادهثي هللاو ب ذك ال سوكعمو بولهس تلج ءاووأ
 انالاف موهوجر داو ابدس مهل اعفأ ةلج تناكن ني فاربخ دوبلاو ىرا هثلا تبلط ىمو ةجرواداوسرغيقفاثلا دصق كيلا ىعلا) مدرهجواسرتتسجل روب « رسقتر
 هركولر روف) رهظم (”ممهئاوإ دوهلاوىراصنلا مهتواعو مويذعتب ةرخآلا فو مهيذكت»
 خزودرسحر ىدج مو ىرشم لوقبا ذهلو فصلا ةروس نلالج ىهتنا تلذ(نورفاكلا



 أوهواغوعج (اهاغوز اورض>واؤيه(دنتخاس) يدتتخ ا اهاعودرتادخاب دئتخاس

 لبا بورما درت ممر عماو هلو موجرسج ىف ءاد ع ضاوشيف ( ىنملا)اورهل(
 تنل ىمترإب (ىملا) مل 0 » لوسر باص قرم

 لج قمل لشذ وشف لكم وفي ىتمو لو ءءلع هنلا سلو .رلا باحسأ نب رفت نوعان ادم
 م دئشرخرسنا دوهجوا ظدوب5 « دن كس اهنا رارىدوهجان طاىوشم العر

 ارارضا دعم او زفت نذلا ربسفتى روك ماوهو مأشلا نمىدوبلااوبصسب ىنح (ىنما)
 جهاررسم و اسال را ةريمغبب تنك ال وثم راكم هظعوب دول 'نالبهارلا سماعوبأ
 باهذلا دصغن نحت نكل بهذا رمذ بلع هللا فص لوسرلا مهل لات ىنملا] يازنت مزعربو١

 تآىوس . نآمزت مدرك راب نور عسير وق ىو هدصقو ءازغلا مزع ىلءو ب رطا ىلع
 الاذفرهل تامزلا لاذعجرأ انرغسلا اذه نمو (ىنلا) مناور مدرك ناو ردصتم |

 ىوسو تنك ت اش عف دول ىوتثم ديك أتلاةدافالتاور ظمارركوروغلا ىلع بهذاد جسما

 (ىوسب) كقتانما عم عج ارربمش (ناش) يتخاب ىدرتاتدراناباعداب » تخابوزغ
 لو هيلع هللا ىلس مهعف 8

 اودع كلع ىدتعاب

 اه - ارو كيلع ىدتءالملثعهيلع

 نمل لو هيلع هقاىل لوتزلا أ( ينهلا) دن دشىناع دعو نآ |

 |ضيدشاك:رواررذع ه وك شالربوري علبه ءاسعار وو ىم ةيشاملاةدعولا كلل
 نمبحل ا فمخممأ(وك ) لوسرلا برءانعم لوسرلا ىلا عمحارربعغنشلا(شم-) و

 عارسملا ىلا فو رص ةمعملا نيغل او م ملا ىلا دلابو أ ةعقملا ىلا لارا (اررذع) ندب وك

 |رمضاح سعأ (شن) ةمو مدن ناك (دشاب لنج ) طرشلاةادأر ك أ نم طع (دع) لوألا

 تاو مهر دغوب عتابا أ مهر ذعلىشءارلة يبان وهيل هقا ىلس هلو راسا لاق (ينعلا)

 2 ”اهزارع كاتو دعاس رمال راك تضل كملابتلوفوكر دو 2

 نيقفاناا ةغئاطل لولا لاقو (ىنعللا) امنا دي ذا نأ هر ازوك دك دنزأ

 ارارسازادتج ىفاشن نوح ل ىع نيتك اساؤوك مكرارسأ لونأ تح نيتك | تاوبوكنيراكماب

 تاشنلاو:دحوالءايلا(ىفاشن) ليلعتةادآ (نوح) ناشر دش بارو ءاسرد « تاما

 اهراس أر اص(دش) ةيب .رعلاءابلا تب( دب )مك ىنعج ةيسيراغلا يات

 ىلا لا ندرادعم ىاةمالع مكمهرارسأ نم أ (ىنعما) مولاحو مهرط (ناشراك)

 دناشك رابوزدادصاةإلىم دهتلااوشقت مار لعر نردكمىأ امنت مءاامراسرهاظلا
 نينا مهودودساقلا ىأ ىسران عمج(تادسات) ينازمد رمد هنن شاح ف ضاح و ناز

 (عن)



 هدول

 ازئاب) لوسرلاىأ هنماه انعمواولا
 ةرضح نمنمزلا لا ذاوعحر ال نومفانملا(ىلا) نيلئاق ىأ

 دفا كسي لهاا ج ومالإ يساغلا لحرلا (ىعلا) عاركوستكت ( 1 اا "مرأة يدوج لف ره هالعو ةئس ج وعلل ناممالا نالئيلالح | ىهننأ مهئامدو مهلاومأ نع ةرتس(ةنج مهناممأ اوما نيقف انما ةروس ىلاعت هلا لاقرتسا ناميالانالنمالالحأل (ىنعملا) هيرئتساا م مضلاب ة .ار حاصعلا ىف لاق (تسئنج)نامأو نع اوما يعلو حاصلا ىف لاث( ناسيا دك )ىسران عمج نيهلاو مسقلا ةلسملا نيسلا عت ادرس الاسير انا (رم) تسمن ٠ تنتج نا ءا5نادنكو ربط ىوتم فدع هطاتح قأ لوسرلابنامل هح نسوان نعل )يطا كح طالاود(ش )تحت( ريز) لغز هروأمغبب قوس « لص رز مجم نفانمرهط ىوتنم انل اركمال ىأ هتباشاح هفاشاح نيلئالوسرلا
 نعل مهن .اصلاو مهني دق نيعدتسسلل جايتحاال (ىنملا) هم تسيئدنكوس .هتسور مسجو دارتاشب !هكسازإل ىع هدهعو هنيه ركب نام
 عراك تمار و امتدنكو مكرمغي تفك قل ىمقلارأل اهبافولاونانجالا فسر نحل ١ | نم يناولاودووعلاضنن ىلا ب تبتر نورا م بحار دوهعو ف ىو قخاو رسلا معي نركب ابحت هلا يؤ نيتك شم يتيم الءيلع
 كس ايقتانلا مر ديلعمما قساوة( تكل ديدرتوادأ (ا) هاد دنكوسك 1
 .هقاو) نيغفانلا روس ىف لاق فرأت "ف تق الشأو مال ل ىلاعت هللا يعوا اهيح مكتيمي
 ب وسراب ف ىمالوق ىأ انيددح هللا نم ق دسأ نمو (نوبذاكسلا انا)لب (دوب
 مالك ناو حدك قف ىوتشم نلئان ديم اسكأ موصل ارهم مهنة ثىفعو مهيديأ ف فكل انوك ظ21ظذ 2-3-2-0 ةموتتررخ
 لثمىنذا ىلا لسو ىلا ءنهننا لوةنوففا انما سو هيلع هللا ىللوسرلا لاق يلا جس يوجه نضر ردرسر# « ادخزاوا ةرمغيج سفك ط ىج برايلوتد ق دصوراذإ دصنلا لاذ قوادبأركمالو ةليح الدوعسما ااذو (نلا) تسيب رايوندصرك ذا ردا » 2 10د وتسلق جولدعلا الاذء ايف يظنلا يهتلامالكلا اذهوحر (ىنملا) م« تسادخر هب رادعسم ىاسب نأ "مسار لا
 أ ةمالكعا.ةسابقبسلاب اتأتالىتح افا مكبنا 36 ىلع ىلاهتهنلا عضو (ىنعأ 3 ارد زاوانات « نح داهبامت شوكريرهم وف ىو نكللانايعىلةنذ امعّمسا ىأ ت وصلا
 ار الفن توتساوا ملععمبط (ممولةلعهقلاتخ) هوغبةرفبلاةروسو اير بخ وعمال



 هنوهوس ام نوعفتنب الف هعضاوم ىأ (مودمسىلءو) ريخ اهلخدي

 9 ىم نيل الج ىد
 .ءانعمةهملا نوتلا نا

 جما قلحا نور

 فير والك اذكس كعلا م قيما توسوأ ميقسلا نم عمضل وركتلا نم املا يمأو
 ةطساوالب (ى ومَا ملكو)ءاسنلا ةروسف ىلا عت هللا لاق قولخ لا مالك سواسولا نمهزعسأ

 لضفدقو ىو. صخخولا بنا م ىستتموهو ىواش لا لاقو نلالج ىسوتتا (اهلكست)
 تلافو ىهتنام مدح او لكى طعأ امل ثم ءاطعأ نأ سو هيلع هللا لسا د ىلاعت هللا

 كزالاهمالكى ع نالدب انوسوانرح هللا قلخ نأب هوب ىبوم عم ى ات نيا ماك ةيديرت املا
 ىروشةروسف ىلامت هللا لاتتوسلاو فرحا لاذتطساويدمف سام ىسومان ديس عمسىفءاقلأو
 "ايونمإالا( دأ) ماهل الايوأ مانملا ف(ايحو) هيلا ىسوينأ(الا هنلاهماكبن أر شبل تاكا امو)

 اكل ء(الوسر سرب) نأالا(وأ) مالسلا هلكت ئؤلا عقراكءاريالو همالك مسنأب (باجج
 لب نلا ىتفل ادب ميشلا لان يلال هما ملكا هيل لسرملا ىلا لورلا(ىحويف لير |

 ةغسوهو نفرلخ ا مالك مان دنع فورعم اك تنل أ عالكى اقل مالغلا د ءافكى م هحرش ف

 ارهأ هنركرةراتف هتماوهو ابتلع هنيلالورثكيت لوف دد

 دنع كلذةروسررووط ف استالااذهو هىنلهتامسهعاماهفتدا هنوكسرانو اي هنوكم :راتو
 ىلتقملا اناا ىلاعت هنا ةريضحس ىف هيلعوه امس مشن ىف ريغتي نأر يغ نم نيبط ان ا
 تاملكلاو ىناعم انما هنعرد يام ف التحخاب هيلع ىها-عربغتتالو توكسلاب لوزتالنا الا

 هبله ىهاصم هيرغتئالارو ولتالكل كب و نعمل كب رمظت نب هتلغب لقتالو كلذةرثكيرثكسالو
 اودارأام مان ىاعتهلب'تاذن مئاق يدق م ءوه ىمأالا مالكلا نا مهلوةىنعما ذ هواه فن ىف

 تاذريض ىرخأ تاني سبل ىلاعتهللا مالكنا اودارأ امغناو ضرع هلال ظذلل لب املا ىتءللب
 تاسنالات اذى ةمل انل ول اكسصالس أ هناذ نع م:ثال هللا اذ

 عج فورم او توس عمجت اوسالا نع هزغتو ملم ىأ ل جال[ ناسف الأت اذ قرافن ال

 مالكو ةنئازضارعا خال تاوسالاو فورم ا ىلع نيشملا نقول فحل مالك م سيل هنال فرح
 ه«ةساخو هئايرناوهنكئالم عمىفافذلا يدغلا همالكت ملكت هلل انا لصاحاو يدق ىلاعتهئلا

 اميىلاعتءداراام مهمهف أد قو م متاغل فال تن اىنع تاكو ناعم مهسوفن:

 ةكئاالل ا ىف ىعسف ل مهدا دع: او مه درج رق ب سح ىف هسنم كل ذاوذلتف يدا

 كانالاو



 او ةكسص ال ادزهش نانائالوا اهيا ءانوزلا ف يو ايدومالسلا مما عءايبنالاو

 نسليشلا أردد صاوخناكتاو رشا درحت نمرثك 1 مالا هياع لب ربك مه ءنصاوأنا

 مجاعءايبنالا درقو ةليضفلا نم هريغىل الدرق ىف انمالكئ المال ا مهل ذك الما صا او

 لزنق مال. لا هيلع ليرعج ىلا هر لام ىعسا ذولو منعها ىفر ايلوالا درجت نويرثك أمالسلا
 قىحواامو افصسوارو 0 يس نالا ولك

 الك
 2 "ف ااعو ةمكحولمأملا م 20

 اا ااا 2 أرشل نكامو ىلاعت هللا لاقةيرشلا

 واجب رهط دقت اص هلام ٍ
 رئاكو مف اهتم توسوأ فرح ىلءأزهتساوأ اهنمائبشوأ اهركسأ نف ىلامنهللاتاذىف هيا هوه
 هنا ادب ارالزأ اهنعاهزئماهروسب رّوصتملاو ابل زانلاىلاههللا مالكتاكناو ىلاسعتدقاب

 هكتانسحه وو يم بذكلا نم ق دصلاو قافنلا نم قاثولا ىلقرشب ىملالا .اهلالا لوي هنا
 ىبوءاديساذك (ىنعلا) ا ٠ تخردفومزاى ءوم
 » دينسىهفاانأ ىلا ثتعخردزا و ىمةداع!!لهأ [الئاثةرصألا بناج ن مم ا توسع“
 ترهظ ىملالا مالكلابأ 00 ايملا) 40 را:
 ىبول(نءالاداولا) بناج (ُيملاث نم يدوباها: أآلف] ا
 | راملاةداعاب طاش نمل دبا ةرمنلا نت) عاقل مدلج (ةكر !اةمبلا ىف)

 برهللانأى ا ىسوماي) وسما (تأ) م ومر أ قياهرأ ب أنع ةرحصم

 ةعسقبلا فرسلا نمىدوب بلا رون ران ىأ اهانأ الف ىضنالا فو نيلالدم
 أرمدلا عاقسا نم ”مءالاامأو نبملاعلا برمتاانأ ىنا ىموماينأ ةبناسنالا ةر

 . 0 اى ىلا ةهلررإ ذل امال لمردقبال

 ١ .(ركراكبب)
 هلا سرغلا دثع دئكو لا فلان 6-0 اوذق لاقل عتبان (ينلا)
 تانالا شيال مسالا اعمل ىأ سرتلا هدي نمضي ةرتسلا ىأ ةئااوهو ضرثلارعسا و
 0 .ةباشيا!تفل ميد دق د ىو لاق الواو ثيذاكتلا
 قمر اسواق رلاباذك حب 1 هيدكتلاب م (ىنعلا)



 هول

 برك راكملاب .و لهما لسا لوسر باحازأ تديشيدلأ# مث:ذك د ةةحارصو

 0 مل لول باستا مدح وكام اذه تشك وف كراتسار>
 5 ميشا يل .دكيلب رتل لوسرلا لعب ئش ثىال هفتلهسفن ىفالئاق
 دحاو قي دص ىتح ( ىعملا) جي لوكسن نازدم أ ”يلارد « لوسر ارا ز قرا قيال
 ع ا تان ياكل يظن دو هيلع هللا ىف «لو.سرلا ءاقدسأ نم
 راسل تحدت و ببرج 9 ب00 ةئاثلا يدل
 مركزك 9 ىوتنم ةلامجللا ينل اذه موعم لهذي راقولاو بيشلا مج ثماذك (ىنعملا)

 ىلع ةسبرعلا فاكلا مشن( وك ) 0 0 ايحوكو شويرتسوك
 تالا. ارء انا نباةيطغتلاورتسلانامركملانبأ(ىعملا)نيأاهانعم م1وغتسالا قب رك

 سآت ازددركنات « 0 ى يمد لوقا
 هجولا ةلمهملاءارلا مشن( كور) روذلا ىءاهانمم ةمجتلا ىازلا مب ؛ (ددد)

 ىحءباتؤىفاصتلا كلادروغلا م هلا رسامه كاز ميذ)

 ًارسسؤمدركا هيافنباصصائراب وسل ىو هبنسو لمو « ضارثعا نمدهجو ٌرْفسرال
 نموملاتلوج قافنلا با صسالةنر امم اووي لة حب ابق (ىئسعملا) قاع ءو تشزتاثا

 ةدوم(اوا ال نيذلا ىلا) اولي اونكر تلو دوه رولي رخىف ىلا عت هللا لاقافاعو اصبق مهل
 كا الكل ماعاذهو نلالح ىهنا( (رانلاز عين (كقف) مماامأبىشروأ ةنهادموأ

 يرسم نار فكر برا داطمارع مب و رس الع فاك ديدان ىزابإلل ىوتشم ةرخآلا قب را
 ارمصم نار فكسلا ىل# ىنع دمالرئا_عضلا ىفآممالعأب الئاتعرضتو ىبىباعسلا كاذمم (ىنعلا)
 مزعل بدلا (مكستن أ قام) اورواظت ونت داو) كك نيلئ اقلاق دص[تنأو تلفن ال

 0 00 (هوقوأ) بلع

 هتلال ىلا ثعبف 00 ااا ل 70 راوي ورلاد

 أروثلا نم مهجر 0 رروثلاىلاناطظلا نم محي
 لئسأ ةحسصردا 0 4



 هحورو حو رلاراؤأب هفنر ونيف هاشي نئرففبف اهتالخأو سفنلا تال لوبي حورلا
 أريبكلاا ىلءلا ةقرقران هحورو ريعسلارانتاكردبسغن بقاعيذءاشي نم بذعي و قحلاراؤأب
 نوعج# تسي مسد دلو ىم لأت ةقيقح هللةثبشملا !تلعانو ىريكسلا نيالا من ىهتنا

 نآلا فرح ال ىدس ب للا ف فزصتلا ناكولالاو ىرصس ف رصنالو ىلغي فرصت ى سيل ىأىرسةيقررتمىدي ىلق سيل (ىنلل) 6 مت مدنإا زو ارلدةرو « مدجدبت
 (ىعلا) هدوم تكرير سناشبا دعس ى دوررد ساوخ هثبدلا نيرا ف ىم بضغلاب
 اكتسب كع ةساصضفل 'ىأ نيقرسلاب!هولحم يقفانملا دس يأ ذمونلاءذخأركملا دايو
 قةراج ااخالعمار (يضا) ءابسدوداهكتسزا ديمدحم م ءابت ىاجتدعردلا
 (شقلس) ىل(رد) كاندفاوعتلمهلا لادا مشب (دود) يتسج باوخرل م ودسمي و تح سماحو» :رددر دو ىو دوس انا دهترام نور واطي ةساتلاوهو ثدحلا

 نم (تسخع) بهذ ىنعمبأ ؛هوراس(دش) ارلا ىلا عجار ريهش نب كاو
 ميلا تغب (تسج)ةبيملاو فولت ىنعج انه (بيغ) نم(نا)

 مفلح ىف بهذ نام دلاو (ىنملا) لدهن م ايلاو بوثولا ىعججوهو نسج نم ضام لعف ةس
 ىوداتفورردنامزر دو ىوتشم مونلانماوع ره اة ررملا نا :نمو فاح شدو
 و روذااىلءنامزلا لاذىف (ىنعملا) وهكتحب ركسناشا با ادمج أكو تسب رك
 يل ادخ ىأ لح نيثحز ارت فخ وو ىوتشمأ راكنالاكامالءءذه برايالثا م وهوحو ىلع

 نسحأ طاخلا برا (ىنعملا طالاةمهلاءانظآرسك (لخ) مب ادح عاسعاروزا دن
 لكل امهتسا نآوريس* لك ىراجا ل نحرتانالا وهن مكمل ىل لف هنانإلا | ذهل شم نم
 ةصخ اررغيع رئاذهلو ناميالا لاوزل ابسناكن ايخطا!لهأب قذرو فلا نان قئال ف ئث
 ام لغأ شبوك ىواكد رك 9 ىوثم لوغيل
 ةرطقلةحوتفلاءابللا (ىواكت) طرمشلا ةادأ

 «ةسسب رعلا فاكلا عتفب ىواكو هلا
 اولا ةدعملا واولا عابس ش اوءانتلا
 فاك متم (مدنك) قاسلالاانمةحوتشملا« ايلا نانا

 يزاجلا ره ىى-قتشحبو ترفحنإ (ىنملا) لسعبلا
 قوف مضعلا دعجتم ننن هت ددجول رارعغلاا بعسل مد ةانما ىف لي هلع

 هتدجول هيلع تعلط اولزاحلا لهأ ست نافال هريس وقااذس دف لوب هناككلمعبلا لثم ضعد
 يالي راس مؤرخ آلا لعق نم ثبخأ هعف دي بلال دأرخ آلا نم مس حاو لكت دجولو (ىنملا) رزه ركي دز كبارة داس براري هل ىوشم لوفعم ريغان
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 موفدارك دصإط ىوننم رخآلا سديزأ صالخاوءريغمديزأ بل نين داصلل نكل ءانو#
 مهو موقلا لاذ (موقدك )مازحةئأم ( ركدس) و 5 ًايرمتس |

 0 الم 1 اع

 ةناثك اذهو مازحة امم . ملا مس

 د 0 ”8 ىء مسهلاسناكت ابق ل هأ دهم ده!
 رايد زيفلا باص[ لدم (ىعلا) «شوزشن ؟ىحا

 وحلا امرضن برع ديكم ةبعكسلا نع الدب نركتل لاعبا |
 هرب ةوسر بطاخور اح اةلزم نا لزناهزناونو سو هيلع هنلا سلوا اون دلو تلا

 لبقنم نملا كلن مرستالاح ايسلا نبةهربا نا اهتسقو (ليفااباس أي ذلبر لعن فيك زر

 رت ا افصل ,أوسيلقلا اهاهسوءا

0 0 

 ىلع ةوغي ىسولالا مالكتلا نم ءأرقل مهلاجر إب فيكمايقتنالا نمرءوسلاب ةبعكنااو دسق |

 مهرمدنأب لاطباو سييضت ف (ليلشتل] اهب رخو ةبمكلا ليطمتىف (مه ديك لمسلا)
 (ىعللا) ربح د ا ارنيهارور هيسرم ف ىماجأ ثمظو |

 دائموركمو ةليجالا نيدلاهوحودو كب ايسالاو كرا دتل اور دار يما سكي

 لك (ىنعلا) 6 نارسن | ني دشانهعقاو « نآبم دوس نار

 ةرلمانيعب مهل دصسملا لاذرسراص تح 4ةره اذ
 فيرعتر فال 0

 داهتجالاو ةينامزلا ةثداا مكح طابنتسال ةيعرسشلا ةدالاىف راظنلاوه رشا داهتجالا أ

 قاسقنلا ىوملاعبليماو ةيتامزلا تاسالطسالاو ةيلفعلا ينوثلا نم طبنتبسوو ىلقملا |

 دهشنب !ةياصتلا ىتس ىف عنتتماذذهو ةيله املا ةيهلا ا ١بحنمىفاطبشلاضرغلاو

 / ةلارمخ هلوق ىفآلا دعلاب سو هبلع هللا ل« ىنلا
 لود# مهلك ما انالومو انديس هاضتراو ةئسسلا ل هأ هيلع تقفناىذلا ريعجلا
 | ممادحأ كاذسئشع رضي و تاعزاثلار تاءاسخم ا ماهريفو بورغ ادن



 (هد0)
 لك الق نان نمعحأ مع هلل ىشر ياك أو ةيواعمٌىطخملاو ةياحصأو "قلع بي مملاوةلادعلا نم
 افتناعمعو غلا داهتجالا ىيطاندح اوببصل نأ :ناو لاك ا الف بيصمدهتجم
 مهلرممل ”مسقماقأثالئاوراسو مهداهتجا فلتخ ا اههاينش ا ةَدشور هررجأم ءتعربص تلا
 لع ملو كلذاولعنن ءودمتعا اه هيلع ىغابلا لاتتو هيرصن مهلع بجوق "ىلع فرط ىف قحلا
 تإتشا ثلا منواذه ركع مو قو ريسخأتلا مهل

 مو! سمك انقل اذكل او اولزتمان نفرطلا
 طفاش هو تصي هايند قت وناس «بح تامقاوا ولك ةديدع

 نيقبأب و زايراتامفاوو ىم هريس نا شس لاق وئارلا هذهرامكنسالو
 ن سب ةضطَدل فو قيغضلاو ماودللانه ةحوتقللاءانثا (نيقبان) « كش لهاراغسددرك

 دله (ينلا) ركل اهانعذ كاي ثنا اهاتمف ةيسسراف اهواي ناكناف
 لهأ ىلع اندر ةدحاو هتف نا تاعئاو
 3 يم هيلا
 فكك زميزىدلبلا» ىرشم هيلو دو ان لما افسنوكنوأ
 نيللدم(شاتيتزان) مه (ناش) رسلاوه (زار) «تاغزاندسز ودتاسبنزلل « ناثزار
 مه نيل مارعلا ةنسل أف عمال مهرارسأ بيثك نس فاخأ نكل (ىنعملا)قيلي انعم (دبيز)
 ىباصم | ىفهتلاهتلا لاق يسو هيلص هلا ىلس هالو رند قلي لالدفاو نولل دم مجنالءاوولاك
 نمو ىفاذ ؟مهاذ نمر ىضغنأ مضر نمو ىبحأ ميل نف ىدعب نما ضرغ مهو ذضتنال
 ى) يذن اهتقركت ار دعت فت ىفو دا هنفر دي ى ديل ديل ىف عرمشلل ىم هللاىذ دهن ىناذآ

 نيالا اوفقحو ديلفتالب في ىناعرشتا ون مكانى ذر ممن( نا ولدا هقرذو
 لعوهودغنلا الا ذاوحسسو و ةيلغم 7 الب نيب

 يملا ةبحم كيل بجوف نآرغلا :وبنلا مولع م_حارعم ناكف
 نونمؤملاو هيغس لك هلع عاطيالثل مهم ءولع ىلع كم ةريسغ مهتلب نو مهل
 ةمكملاا اوان +الزباو ا
 مل ”تسامؤم هلاضوح تآرفا ىونمم لومياذهلو اهلةعامد_دواذاتنموللاةلاض

 ,نمدمأ لكرصْؤملا لشن رقلا ةمكح تناك اسم (ىنعلا) تقوم الاثر ىكره
 ماك أك تره هنا ىشر ةيامصلا نااكفهنل اديلا عج ثنأت نقوم نيقداصلا كتمؤلا

 افيأ نارودلا ضارقناون ءزلاهبا علا مهعبت نم عسبتو مهعبت نما ذك صمت الب تارا
 قفص ملا اذهلواهوليق لاو -ةرثكو لاعتريغ نم دشرلاداشر اب واهو أ اهو د و
 الاذقست ناس اذه يي دوسسرب وت دجى دو> هل اضرتشاك ص خشن ة صلب لوُسو
 ! ١ هج بلطي ىذلا سلا



 (هود)

 هيفعايلا(ىرتشا) «تستنأ فأذن دوح ىف ا نو> « و ىدرك مكى غشا

 بلا تادف( ىدرك) |مئاض» أنهما مهلا فاكلا مشل م ( ادح اوالج ىأ ةدحولل

 كارا لاكمال أءاهفتا# 1 أ (نود) باطغلا يفعل /
 تن) لمحل ىلا عج ارزيمض نآو نايبلل فاك لا رسسكمكن م ةبك م (ناك باطل

 هشمعاشتلامملا طبارموف هطبرو بكر لا عموأو لج لالجرتاود (ىنعلا) كلجوهىأ
 ملف هنع سنتي تقولا لاق د هاكمد دحر باسهل بك رلادارأ الف هنملجرالربخالو

 هاعتال ل

 كلج نا لعنالا ل .أعُث فيك لوفتر ألزالا ف لأ امم
 باطايف ا امد يلءردبت

 :|1ج وزلمجلاو« ارذلالاغتاؤعاى لدي نمتب روف ةتاناسالعتمو
 .هفرعتل  ملخ هنال ايف نساوأ. وهلال ةيمكمملا اةقانلاو لسمملاب

 مكس هلاسبمزاوب رتشا هدم ندركرابر دكا, راك ف كو لوي اذواو ىهاللاو تالمغلا
 | حاصسلا يف لان عاضل أها نيب نم كال تن أو ىنأ ليك لمحت ىف بك لاا( ىنلا) يدش
 لول لا لهأ ةلفام ل ,ةرف اخ ةرششعلا مهو باودلا نودر غلا ىف بالا باعصأ بكرلا

 ثاعو لع رج تن او ةيغملا بنام اوم>وتو لمعلاو لملا لحاوشي هىسولالا قب رطلا ىف
 لاسرلا بر ملنوكلا لا لوةتوأ لحارالو دازريغ نم باهذلا ىلءر دمت لوفانه نم عاش
 ةرخآلالاوحأ كلاميرطخ لو نمسا بلاط نكت لو تين تنأو لاسبلابغراتاو تروا سو
 هروروددشناورك باك ثخو سن أووسنبا ىردىر ىم كل فنحالساىف ىو
 بك لاو تارارا,ولعرةفدلاف دان فرالا لاذو فرط اذهضكر(يهاا] ي بش
 ءاررد مُر .ءدئام تخر إل ىمباهذفلاو دمبلا ىنعمب روددشناكسف بير لمللاو ذو دعب
 6 !!ىف لاماو ضرالا ىلء ب ابسالا تيب (ىنعملا) ب فوط هتشكناو درتشا ف يخا

 تسديد هكنانالسم ىاك لو ىوالئاق فاوطا اورو دفابو دعتو ضكر ث لح ا ل جالت أو فوخ
 حابصلا تنوالج أر نمنواتسماي (ىنعللا) يىرخآز ادا دماينو ريب هج و ىرتسشا



 م0

 م مرد نيدنح مهدى قاكدزم ه عرتشاز ناشن ديوكبهره لف ىع ليطصالا نماجراخ طن
 هلذر اش مهارالا نمارا دم هيطعأ كج الءاسشلب و ىلح نم ةمالع ىف لوقو نملك (ىنعملا)
 بهذ تةولا نكلو نانام الرا دن ءمدفر هوا فاخر هنوف برةوهنقو عيش نملامادهو
 عمجرت(ىنعملا )ب ىستي منيز دن كيما .ثدنخ سب ر «ىسكر هزا نأ كن فوج ى زاب ا ىع
 الج تيأر( ىنعلا) « فلعتاىوسب ىحرسىرتشاو فرط نبا تفر مديدىرتشلك و ىم كل لوغو بث نأي فد لك كرلع كلصضإلا ده نمو كلج نم دحأ لكن مةءالع بلطأ
 .ةيربلا برلا لوصولا قب رط نعوأ ةيولالا ةمحسصملا نع مهم لأسي كلا لا قالا عما رهاظلا*1علاحاذهو رحأ ل جب هذناعلا لاذ فرطاو لوةباضيأو فرطل اذه بهذ
 0و نروأ لا فاى نؤز هب خا لاخاو دوققاورارسال لص يغامهقتنأ نو روق داصااريخا نم مههذمو مهب سم ىضتغم ىلع نيب ريغ نمهنو رممو هين زف
 هلذا لمجلا كاذب أر لوةيدحاولا كاذو (ىنعملا) يدوب شر ديوك كدت او
 يفانلاو ئاصاللءءانق-امدعاةراشا لوالاف اشو غنم هح تيار لومي ريغلا كلاذوةموطقم
 مث فرك لديوك لبنا »دون مشب شدي تأ ف ىمرخاشااونزتل ايهلاغتشال
 ةرخآلان عءابعىرخالاو ةدحاونع هلروعأ لما لومي د حاولا كلاذو (ىنعملا) يدون
 | ىاربزال ىونثم ىوقتلاو دهزلا سكيك ناب .ىأ فر مالي رح نملوةي د حاولا لاذو
 0 .ادلا لجال(ىنعلا) يناس هدرك يسره هفازك زا ه ناثندص اكد م
 1 غنم سدقأو يميل اب ماك-لاوهو فازكلا برعم فاذملا

 فوصوم دن ؟.هو تفرع مرد ىسكر هك نأ 5 ورا
 ..ةلا ىلا بوستملا برلا فب في رعتلاو ةفرعملا فد ألك اذك (ىنعلا) «تفسارىهيغ
 د[ لكا ذك ةلاشل قاتلا فرعاك لومي هناك ة صبا

 3 داى كر .الثمبيغلا ىلا بوسفملا برلافر 0
 ُثحابو حرشلا لمنرخآ عوبنم ىئسلفلا (ىسعملا) هي حرجود يل ارواب د يصدأ
 هتاذمزاولنم ءايسمالارتاذفاببجومهللانأب فك فلا حرش ىأ .جرملا لعفدلوقل رخآا



 مددل
 هتاذنوكشنأ ىضتقا تاذفلا مزاولنم ءايشالاتناكاذا 4لاثنأب 'هدردزتعم ثخابو
 ىوتم تاذلاىلعةدئازنذسال هتاذ نيم هئدارا نكلو قاطمدوجو وهرب ةديغم

 الاذر(ىغملا] م دثكبم فاجن رززا] دنآو هد زك: ردرهردرل هناوإل |
 ملاوىأ هحورب جلاعي ءايرلا نم رخآلا لاذو نينثالانم دحاو لك

 ثح ايلاف نعطيوهتاذ نيم تميل هن افصناف دراو كس ىف ثحابلا لوق 4 لوي نأب ىيسلفلا

 تافملا ىفئىشنقي نال هناذريغ تسيل هتافس نأبهبف حودقم مكشي رعت 4 لوغينأب ىلزتم
 1يفاعملانا المنا تيلهتاؤسناةهاملاو ةئسلا

 ثبت اهئاوذب اهمايقعثتم ىفاعملا قت نالءرورضضلاب
 اما نخآلا ص امهدلأ هانا نكي

 يلعومتافسس نو دمت ذا كل لك تسل هتافس عم ىلامثهناذو مدعو أ دوجووأ نامزوأ ناك
 ناباللوغي ىشارااوهورخآلاولاوزلا تانوسم تاج دق ل يدرب نوكتالف عنتم كسلا
 هرزا كير هط ىمةحور جاي وهف ةةرعماليرضنلا ةضار بولطلا ليةفرهملاو لعلا لبست |

 لاملاو وفل سدح ار (يهلا] عدله اراب فن هدب باكيا
 ربط ليم تألم |ءذه ىلععي ىشاررلاو ىنسلاو
 00 هللارهأ: سمر ىأةيرغلا كلت

 نط مسي نجلا نب يتحالعو لج قل
 ناس 7 4 همه نبأ مث مدس هن نأ دات

 ةدعاق ىلعماركمسج (دشئاهرك) عسيج هان يملا و أه رقت («هه]ونلا

 ةعامجلا هيدارأو ناويحلا نم عيطقل اوهو(همر)ا ذه (نيا) ىتب رطلاب
 مهتج كاويؤح لهأ اوبل مهتلج نأ ةعيشح اذه لعا (ىنملا
 نيلاض مولكس يللا هولاوع دم لوي هاك لفاع مهنعد ونا

 ديم ىل# سو هيلع هللا نبا لوسير ده ء ىف نولسملا نأك(ةما
 مهفالثمناك ارثك الوانامبا بحوتالرومأ ىف ةءاصصل انبي فالك رهط ٌمنوقفاشثلا الا داو

 جردتب لازامومللا لوسرنمثرالا توب لو سدغللا
 0م جرارملا نم ةمذرمش ثرهظن امس هللا ىذرىلءونا

 ةقرق يفبسر ثالث ىلا تالا بابرأو مالسالا لهأ قرضت تح قرغتت ءاوآلاوقالللا لي
 اهلك ة قرف يعبسوثالثىل ىتمأ قر غتس لاق ثيح لو ءءلءهّتلا ىلسدقلا لوسراهبرنأ ىتلا
 مههذنم ةعامجلاو ةئسلا لهأ :اندتسملا ةقرغلاو ىنامصأو هيلءانأ اء ىهو ةدحاوالاراشأا ىف
 ومو ناكءاشامو هللا وسل اخ اناوىرابلام دةوملاعل اثودح ىلءاوهجحا عدلا نم لاخ

 قربي ةبا ارب جدا لاب قم وكن ارو ىوتم لردع موك اهلا ناوى كيوب |



 هدول

 قمحأ (هلبا) رئنالاو مهارالا نسفوتزلاوه (بلتإ) ةدعولل»املا (ىلملا) جي ديزشرز

 يغب روظياللللابلانال (ىنملا) ىرتشي (ديرغ) لسأيىأ ب هذلاةعار(رزهوس)
 فويزلا ل.الاىرتشا 4اثم هنورهظب اذولو ح هناا ة> ال هدغتءا لطابلا مدعم نال خلا

 تدرك جرخازالف هنآو ركد#ناهحردىدون رك 8 ىم سلاغبهذاناةيثمأي

 ج رخ نكح ىتم جئار دقت بندا ىف نك لول( ىندعلا بارض ءانه (ناور) ين اون ىكسح
 دربك ىتسارزاعوردنآو خو ردد اب ىف تسار دشأ ىوتشم كل دكف ونزلا مهاردملا

 (ىنمملا) رابةعالاانها مدارأ أوةلمشلا(غ در رس سرس 6 وره

 لاقاذسهاو ارابتءاذلسم معسل م بذكلا الاذنالبذكملانيكمىتم «!1 نكي لولا

 ديماوم (يسلا) عةرره ودك ةرغز هدرا واو
 واي هنا اجرى هنولك أ مركسلا ىف ةوعضي مساك ىذاارملا الشمع دورت يعمل |

 ريلاوه (مدسنك ) يب شور ذو ىامن مدنك دم هح شون بوب مدنكد شانرك ب قوشم

 نكي (ىن-هلا) رمشلا عيب (شورفوج) رار مظ(ىاسمدثك) بهذا (ديمج)
 |ري خه نم نورت-ثبالىأ ريع ثلا عناب رك لام عسيبال لاو وظم بهذ .امءاك وبحجم رعلا

 ق> ىوبرنالطاب ودتلط ا اهمد هس نيك والمس ول ىواشم
 باكو ةلطاب لاوالاو سافنالا هذه ةلج ناققتإلا ذكرمالا

 .همهفو تاو ىاردت دونأمش#

 ءةيلاخىل ايلا وج سيلور دقلاةلدل ىل اللا عميج سداوتفإر
 (فسلا] م ركل ت2 ”تاروتاطأ يقسو
 .ةادادراللاله أ ءتاكنان ل هأو هبح اص ىأ ىلا لاذ ماو هئمتمإ

 مالسلاو السل اءياعهلا هنءهللاىضر سأ نع ىورلا ثيدحلا كللاقيف زيببت ىلع ردقأ

 ةدائينطغي رومالا دمنا ذلاو قذاح(نطن ) لقام ىأ(سيك نموا ) لاق

 ةسابكسعلا تناك او هيلع معجم ظةينء ب بهأتمدعتسىأ(رنح) همرو



 نفل نون اومزيح (ارنأك زي )لعب (دئاد) ىتح (] باء انعسةمرعلا فانا مشن[ وك)
 نموا نبا( ىصملا) نم (زا)لوعنملاةادأ ارو عمملا ادأ نونل اوففالاو ريغصنلل هيف ناكلاو
 حملا نملطبماو لماكسلا نم صخانلا ىأ ىتسفلا نم ننونألا دعب لعب تح زيمملا مكسلا
 |أرمظبلالا دشرملاهديع ىلاعت هللا ىنخ أامر اهكران نمايندلا فكل موملاو يت! نم مقسلاو

 ةجدتش ا نارجا «ناهحرددشا تابوبعم هت » ىوتم لاقاذهلو نمؤلامدبع ةسايك
 بيعا هللاقلخ نكل ايليرالا ل ناكلايندلاىفتاويعما نكس (ىنعلا) هجتامما
 أ ةدوج م لهسمصس ىمانشالكدو سل فونثم مهترزجعو راهتلا ةسايكر مظت تح ءافخأوأ
 مهفلاسانشو عاتئاوهالاك (ىسانشالاك] دعب ناكل (دوب د يلهاو ره نهج ت سين ىنع
 الوةلاماالب نوح-(هكنوح) ديدشلا بلصلا ءانعم( تذطمعاتملا مهفءانمةيردصلا هيفءايل او

 عانملا موفناكلآلاو(ىمملا)ىةادأ (ةلماهغتساةادأ (هج) طن رلاكو يلعن فرح عابشا

 دعتسلا لهأت ا ىأل هالاامبونعمو بيع نكي ملال ةيوعصلااديدشنا لامللاو ةلوهسلا يدش
 درع اكن | تسيوح همه نوح م تست دوس سنا دس همهرو بوم نايو أت يق لهالارمغو
 ناك انه دوعالا نعيمها ناك الو ملل: دئانإليْيع عملا ناكتاو (ىنعملا) تسينا
 هز ا ىرشم اذكمملل :دئانال يويمس/ أ يشألاو تيناكاذاو زيبغلاو قرغلل علا

 لوعيىذلا الاذو (ىهملا) تستمع وكانو ٠ تسقحا د 4ع
 | ركنأ هنالقشوهنلملاب مهلج لومي ىذا الاورج أفا دبأ ل جلاال وح ءابشالا ىأ مهتلح
 . ةوسدمرل اساتارجانا» رشم لاذولطآبأآ نسق ازمجنا لقاعلاب ىرم اه قم لا
 .ةفاضالا«ايسنالار احتل عف ( تدرك ابننا نارجان) ب دوبكو روك و بو كنرنارجاب
 نماللا نم ةفاضالاتناكناو رامتلا“ايبنالا لعفىنعملا فوسولل ةفدصا/ةفاضا
 ءايلايلمعتست ( وب)نوللاءارلا عتذب كنر) ةدئان(دوس)ءاحلسلارءايلوالا مهوب ايتالاراغلا

 مهراضلا عفو ءايمنالار احتل ف (ىنحلا) قرزا (دربك ) ىممأ( روك ) .ةحئارلااهريقو
 نولثاملااسندلارامت ..هو ةعارلاونولا ار احتامأو ةدْنا اينثالا معي عبش» احل سلاو“ ايقوالا
 برش متعه هلام تح ردارام داهم ,ىونثم هوحولا ن رز ىمجاهراخز لا
 دع كريما (ىنسعلا) غفار مسماءانعم أ لعف( لام)ةسيحلا( رام) لامك
 ءأسنالا نم ةقشملا لهأب قمت ى حا .نمالكمتفاو نمسا لاما بحنابتنأو ةبح لقاعلا

 ةطبغردنا كلمه ىوتم كل لوفي. الومةرح نانرظنلا عقر ةيحلالا ىزوءايلوالا»
 دئاوفلاوعيلااذهقرظتنال (ىنمملا) مدوثوكوعرفرخردتركش ه دوسو عسا
 وهل ذوارسخ ايثدف ازع بيس أم عاف دوُةونوعرن تارسخ قرظتناو اهلهأ طبغتو وبث لا

 نارمسملا



ران) كلا ةروس لاق هتءظم ثلج قحلانالثلا اذهرىف كر ظنرركم (ينعلا)
 رصيلاعمج

 اخ ىف ىرنلهرابشع الارظنب ربتعاو رظالارركى سه ( زوطف نرجو
 سمح انسب هنوكللم ف ةركودكدم ىةرك (نتركرصبلا عمجرا ع) قرمناو عدصلاو ثلا

تو لضملا كلف ثل لومي شى هتوكلمو هكلمرلاع ىف فر ظن عب ىنح لفعل اةعصسةركو
 او

 من ىوتتاءانيو وانلتاب ف الغ ىلعاذه نركب نايخبنب ةبهلاللة بعدل 'اواوه أو ةرئاكسلا

 ىرتو ىريخدوشر ها ان ىزيجرهندركتاخماط لوغيئعم ا اذهلو ىربكسلا نيدلا

 ذه رظوكرركمنودرأ نرد ىو ديلا رسما

 ن9 ىونتم هاممسلا نم كءلايرفأ الامل ىرتثللك لوبشل
 ولعت الةركعملا ضر الالام( ىلا يدر عقرار امل م ديا دن

 تلرمظبل ةقبقرظناوضرالا فركتنلارركياذك ءامسلا فرظتلارركتناتمأاكذ

 هننا انلةعب يلب عكو”دكيلا سو اسلا نصأو زيت تسر اهتمكحو اهرسس

 ةانئث لكرسانلر ظل ايلوربسلاو نملاوتايجر باننا دبالورظنابامعتننا انلومملا
رمص هراء نانس انبات هنازخودانمز ىاجناعما ف ىمقانآلا فراتنا لوب رسولا

 ا

 (نازخو نات-هن)سرخلاةدعات ىلع ناضما عج امامتماوةفاضاللءابلا(ىاهناتما 'نأج

 جورلا لش (تاجوسعه )عسرلاوه( راجي فيسلا(تاتس نإ ةرارح(بان) في رفلاو أ: ثلا
 | لثموهىذلا عسرلاو في سلا ةرارحو فيرل او هاتشا بي رامتو تاناهثما كلحاو (ىنعلا)

 ىلع قرف مج ( هقرف) جاهترث ضراوعدرا ديد: ٠ اهترواهراواهداب ف ىو:ث.حورلا
 سأرلا طسو رغملاولطابلاو نحلا نيب بن رفبام لكونآرقل ا ناقرالاو سرفلاةدعات ع

 عضوم لكاولعج ماك ق راغم قرغلل مهلوقو ب رطلا قرغما ذكةرعشلا

 ره تداوم او ضراوعلا قات تح نو ربلاوموبغلاو ةوهالارهظتو ( ىنعلا)اةرشمهتم

 نو ربان ىونشمل ادق ضراوعل ارسفب عرش قراسغم, وأ ضءن نما وع :زيمبتوناقرذلاب

 ضرالا قانتح (ىنملا) ملا رعلدرادبيجردناهحره هب كير لا تزد

 حالا اهفوج ن ءروظن ىأر او هللا نما هيج ف هك _ءام لكو بارغلا نول راش



 و مزدالاغ نا تساديدزد هدرهؤط ىوننميغحلاو فير شلاو فيك لاو فبطال ود ذالاو
 ديول سوبع ةيم حملا ىلا عفوةلم ملا لادلارسكب(مد) 4 مرك ىابردو حش ازخزا
 ىرننمبرلا مركرحبن مو قح اة نازخ نم ةريسأم لك ولا سوبع بارتلا اذه (ين#هملا)

 (قملا) بستحلا(منعت) م وعو .هداو رش ىدر »خه وأ تساردي يدخن
 دز ىوتم اةبشمثم كرتتالودارفنألا ىلءادحاوادحاو ىأ ةرعش :رعشوج وم ىف هحرشا مئانتنازخ ن مم تيهذىذملا كلاذاصصت ىل لق سوبعلا بارتلل لوب ىملالاربدسقتلا ةنحش
 ريدسفتلا ةنصتوا دبأاثدشقرسأ ل ةنكسا لاباس تال, لوةيبارغلا (ىنلعلا) ةقسشلاو بيعت (عيجيالمأوادأ(عي) «عيهيرددشترداروا*نداو عض عي دوك دام عي
 / «فطلش هاك نعم هب ىونمم ةعشلاو بيذمالا فدبعد ىىهلالا
 اشبأ ءانعم كلاب دقو ةس رعلا فاك تذيءاك(شهاك) رثب هحرهدتك دري وأ
 نا ام لك (هجره) ءاوهلاباذلعم لعدصو ضيرالا نءبازتلا غريان هقلعي( ري وآ)ا ذهب و
 "11 ل-ةماغطا بارغال لوقب ةرات ىسمل الاريدسقتتلا ةنصش(ىتسعلا) بعسأو مقأ ( رش
 دربلابىأ بعسأو مخأ ناكسصار لكم هبل هبةرانو عسرلا ةعالمو ءاوملا نحت لءاعب ىأ

 (قعلا) ماجرو وح سن اردبارهاظ «اهفءرتا رفوف طا نايمات ف: ىم *
 ىوتتمءاجرلاو فوم ارا ن مروظتر هلاو كملبللا طيسو باتل فوحق تاروت ىلا كلت تح
 (ىنملا) تا دخ فيو معو ديد ناز نو: «.تسال رك هلصتفطاتاراجتا 9
 فيوختودي دس مفي محلا كاذوءاب ريكلا ب اسنجا نيطلمزاهرأو هتوارطوعس رلا كاذ

 (عيمراج) «ىوشرهاظ ىخدردىاوأت ٠ ا
 ىقللا صلاب رهظنتنأ تح بيذعتلاةل 1ءانشلا ةلاذو (ىعملا

 اردهآ2 سبق ىونثم لوةيفريشب هيلاو ىسفنالا هداه
 حرمني كمزدها-لا كلا اذ (ىنسعللا) لغو غو دردو ضب:ىامزاذب « لدطس قام
 ةعدرالا لو غلا لاح نم تلعأك لغو شسغو عمجوو ضوق ألمه د اونامز فو «ءلق هيف
 : ا هنا ىسقتالا ف اشي لسعا الاى
 غلاةراتو رو رمدااةراتو رهقلاةراتو
 اوءالااذه نال (ىنعملا) «تس[جاج ىايضوز دوركنم هسا "نادك ىلكو
 موك قات نحلل ىوننم !صاو انحاورأايشلركتمنانآلا ف ضرالكو ف[: ءاسجاو



 م
 عوج اوفوخلا وسئش 2: كوابشلو )ىل عن هلوذى ةرغْلا ةروس ف ىركلا نيدلا مغ لاق حورلا
 الان داعم نم ةيناسنالا قالخ الار هاو جاركتسالىلاعت هللا نمءال الاوءالبلا نا
 جارضسا ىف ةسلاة سا .ذثلا قال أمن اننم لامجالاو ةضفلاو بهذلاندامكنداعمسانلا

 لاقوركشلا ا مهنمج رخانمال_لا راع ناهلسا ناكاك ةمعتلا,المبالارك-شل ارهاوج

 مالسل ا هيلع بويال ناك اي ةنحلاربسلار هاوج جارذقسا ىف ةنسلاو ارك شا دبع ككمنا لات
 هيد بسح ىلءلجرلا ىلتبق ديعلا معئارباسءاندحواناىلاعت لاقو ريصأ

 هتعاطتساو هتوفرد ةب ةبانعلا لهالءال لا نوكي نا هيفرسا اوبفولخاب

 | ولو ت ايناحورلا ن داعم نم نار هوج !ماوريصلاو ركمشلا .: ا
 امهوريصا اوركش اد شالا ج رخاء ةنحلاوةمعتلا فةءاطتسالاو ةومااردةىلءداز

 الامس ناولاقا دهلو در! لهالت انام تلا ند اهم نمن

 تارمثلاو سنن الاويلاوم الان مصفنو) ةيآلا ةمستو مولعمر دةالا هزننامو هتئازخ ندع

 اركيننارع م تستطكااه دعوودويباؤو ىوتنم ةئما
 فطالاوهو دبعاوملاو ىبلالارمتلاوهو ديعولا اذ هرلق (ىنسعللا) جت

 ينداتطماك ىلطابووحهكنرح ف ىر:ةءاطلتةبا مالم .ةلاون
 تادمرحلا فاوةارالمل ابا خلااوطلخ مايو (ىنللا |( تكعردادمرر د بود
 ىلاعت هظاوه ب رملاو طلا حلاو فونزلا ل ةئأر ملاكا دفنا ابن لا لاعوهو مرح ارسم ىأ

 يب ةديداه اكما قي امس ردو ةديزكب شدا كتكتخس 2 .

 ىلع بلل اودُمتلا ىل عج اررم ( شياو اهتلزنع ةيسراخلا»اب ايلات

 كلها ىلا ةفورمصم دحولل ةزمسملا (ةديزكب) بلغت مزالودغتلل مزالىأ دارغن

 سرغلا ةدعاق ىلع عم | امناهتما قي املا ىف(قيام-رد) زمو قراخىاهديزل
 قياقلا ف ىأر لاك اذوب ف كيم مزال( ىنعملا) ىأ د

 1 !هريو رنياقو رافدو 2 ىوام ةرياكسس تاناقماوب راقنا .املاو
 سا اهذاوا نوكب نحو اقورافثارب و زتلا هذ

 نيصقانل نم نيل ء اكسل وأ نوما هيعّدم ,لطبلاءاضرلا عدن نمزيع تح أ ارو سد

 نكماباردلا ٠ اروىمومردامىاءدريشإ» ىوتنم لوقباذ_هلو اينالا هذه
 هئالب ىف ىركش غئالو “املا يف يمراوابيلح ىصرمل طعاىسوم عاام( ىعملا) البنا شيد.

 ىلاىا (سوممأ ىلا انيحوأو) ص هل اةروس ىف ىلاءتةوخىف ىربكلا نيف منا ةفرغو
 ملقايتام ,رلانيل نم (هيهضرانا) رسل اوجيورلا جاودزا نم دهون نال بالا ىسوم ماهناغرساا
 نم (هتيلع تفخادا) ةيوبندلا ةيناوبحلا عضارما هيلع للا مرح ةيناحورلا معط قاذاذا

 ا



 مام لاى بلور ترام لسع (ىز الر ىلا نر هرذ هو دعر سم ىف هس
 / نوكي تح نيت دهللا بولغلا نم ىنعب (نياسرملا نم ءولءاجو) هفن نوعرف نمه ماتو رمملا
 اانالومةرضح نأ ها قرع ىلقىث ذح مه ضعن لاك هيرثدسصيوهو همر هثدح هللا ملك

 او لعلاءام ىف هقلأو ةمكسحلاو 1

 اررهش ىموموسع# هدروخريست ات دارو ر رددكت رهط ىوننم هنافهعايضر
 بيلحلازييت مف ىموملث.سللا لاذ تسا راسم ىف برست نملك (ىنماا) درك دب
 ماعلا اذهليفا اذا ةمكحو ل عنبل لماك حور نمتسلأ موي برشا ذادي ملا الاذى وشي هناك

 (لبقن ءعضارملا هيلع أتمزحو) ىربكلا نيدلا مجخلاق هريغ نع ضرعأو هبلطو هزيم
 نأ لبق نمءاتعضرأنأب ىوولاو سمنلا نمالا عضارملا بلقلا ىبوءىف همر ل هناىلا
 مف ةيناويملا ةعض سم ىدُ ةيناعورلا ناسلب اين فارم ىف قل اوبلاغلا توبات فزت,

 لهز ضل تخأ ( (تلاقو) ةيناوبملا ةعضرمىدن بلغلاىسومل يشي ولالف ريسلا مالا
 أ لرش تع ةةلديدورق نويصجان هل مهو كل هولغكم ١ تيب لهأ ىلع مكلدأ
 الاقي طاخو ىمومب4 نيدب رم اوي ءوممأك اذه يمانالو ءةرض> هبشاذملو ه١ رسلا
 (ىنمملا] « يشر ىسومماىأ نامزنبا اوم ته زبي ةرونرك ف ىوشم لاغقدشبرملا
 دف كبلأطا!ىرمونكل اسلام نم هلآ 13هم ديرملا له طز يبه اصب رخو اماومتين كنا
 را كهرم اولا, بالو ناو ذل ثيتسمل جوع اوةمكملا بيل لولسا !لافملأ

 لا ممالك اول خل ىأ نيروزلا جنا ل هرغدارللو هنأتلرم غل بش[.
 لزالافبيصن لن كيلا ىذلا .ناطي تلا سواسولا 3

 سرس ديةبادبدابورفان « سردامرعس مع دنس: ل ىونشم مرن للا اه نم
 ةهيغلا ةياداللزنتي الوتحتل هسأر وأي الكحو ىبومىاه .ءاّدذلو معط ى 5

 عضوا ذانرسلاوهو «ءانبل مهل ىريحورلا ل فطو هو ىموم تح لوغب هنأكة مب
 0 فائءالاينهلارعف ىرو نديلات ونايف

9 0 
 نم ةدوتملاءايلاو ىسكءانا دكو دوال“ اناا( ىرتثا) 5 امنت ئازىسكر»
 تنك لالج تنيغر تعيش دقعمإ (ىنعملا) تناشن ىفءاتلا اذكو باطلا دركى ةز ملا
 ةداجشلا لاه ىلا بيغل ماع نمل زامل هيلع تءطقو هتداراو ىلاعت هللا" اضرب هيلعابكسحارا



 ثا لب لا سولا +. لح :
 بع موهسلا] . ب حورلالسنالو كترخ ار كشفت !و ىناذاالاعلا 1ذهىفتابثلاو
 ىاعت هللا ةحر مس نالذ كل جنم ةمالء كلي طعب د> أ لكن اومالا ةبانع قيتوىو لا
 ليل «تساكرتشا ناك ىلا دىعون ل ىونشم كن ل
 نطظلادرمجديلقتلا : رمتنكلوهنيأ لمجلا اذرمتال
 لوةودلاح ن مريتتق ثعل او ةبحلا لج جامز السام هتيأر نم لكو هنعوسغنسم فوطقو ريختت
 (ىرص) ب قرتشاديوج هدرك مكن او سحم هاكرمزاوادركن كتل ترو ىوشم
 ىذا قفاري ديلقتلا ةوح نم لومي هناك الج باطو لج عيش ىلا كاذر ثم ديلمتو .دانع نموه هلم عميضيل ىذملا كلا ذو (ينسعملا)ديلقتلا نهب انه لمسعتساوا ىمهلسأ ميا ارسكبإ
 لأمن للوقت والج بلطي هعم قوطي و لح عض

 كلا ذلثن |كالوقن كلو :ميمتسملا ةمالعملا نمد اجوعل !ةمالعلا مهفبالدلفملا كاذو (ىعلا)
 تادواطع قرا ار هجره _يرنم ايلملو اهنيدا زو هلعدمعب اسعو ةوقدلقملا
 ألخ ةمالعلا كاتلومتام لكو (ىملا) «تامهدوىوتديلعتوا « نآتن
 |ةقرح نمل )الو هةلونتابعثلعبتيو لوغياذك كد دافني دلغلا كلاذرتااهءلمسجلا ىف
 «يقبي رالارددركبمي سن « ءيشودوك تساردات نوحل ىوشم لوغلا
 نقيتتو ل دنمررقتيف امص ىأ ميشو لمملا نمةمسةةسمةمالع ك نولوغبالو (ىنلا)
 مترك روزو تعي ىو رلنر « دوت روخر ناجىافشن او ىوثم هيفباترتالر

 ىردق كل حورواحورنوكي ؤسجو ودعي ءدقوادي دسح_الرسنربصي تتابع درك ناب مسج عتاد تبي دوش نور مثل ىوشم وذو ةعما فطلب ولهحو وغمب و ةضي رانا تورل“ انشنركت ةمالعلا كلر
 و نيمأ ىا ىمأ



 :تامالعو ثايرمسلا

 دب يف - ىوتم ةاغلاردقتو
 4 ةتعمالا ادد 3 لا عأ الو (ىغلا) #2

 مرعشاىدربىؤن « وكت هارى ام مكوك وزد# ىرتش هيلعىئادو مده دو ماا دصت

 وكت لجن قرأ سار لت قدصلا لئاقاب لعبنا (ىنملا) يوككانمب

 اتضورامثسار ظفاىلافيشااء1 1 لثءاثغم بلل ا رمأ ىلهفلوالارط كا فوك ظفا

 أوكو ركمسح المدرةمرشاح م: دحوم اء :لامشيافب ظفلو و د ملا لئاقان انعمايدبكرت

 .|بح أسمن هكسك نش يبل ىونثم نيامانعمماهذتسا قاتلارطثلا ىف

 ةادآ(ه) ىذلل كاذ (سكتك) ماد (شي) م تبرع سشتسم نراوك

 لاذ _فاهاتمموا كنمقيكم (وك) ربخن ادا*انلاونعسملاول مط ارتشا (تيرغثشا)

 (تسيرم) لجالةرعلاءابل امتخب( رج رمل بعةلط ف (رتش .ح نيرد) بلاطلا

 بلطي ىذلاوهو لج ب حاس سياوهىذلا لاكماشماماوي( ,(ييعلا) ديلقتلاوءايرلا اهانعم
 .زعلا هرس فا سد هن اكله اتئاو «انرلأ

2 

 /انهتىف ىرمة بش فرس آلم ان ىلامآهلارسينا ىحالل قاعلا
 :داسو املخت نادل ناكف صو لا اذه ىفتكراشأ وذ بتاأانأو قرحالا

 ىوتم هريس هْللاان دم لوب اذهلرا دل ةءو اما م
 لا ةءالعلا ذه (تسارناثننيز) نيدسار ىو هقان

 «نء(ىنملا) رم انهما مش( زج) نجلا ىأ هددت
 ايحالا بلت ؤرثأق داملا 5 لانمي سك« نانو د سلا. نانا تاه

 اكل عراق حنإ تينا « دامأ ير اودجلا بكر وتم رشي
 ريدخ(وا)هرارحو (ا 3 دحوملاءابلا مش (در)
 أ اوت (داداجب «)اذه (نبا)انبم نبع سيل ان[ تين فازكدك) لئاعلا لسجرلا ىلا عمجار

 ةرارحو ىتودح نمىمحالا دلما (يسعلا) هلا عوم ف ليمعتلا ةغلأ !.هىأومه لئاعلا

 لب انبع سبا ىاهىاه هوم هلبدكتو هتغل ام ءالئاقةحاررارثام دق ل اعلا حملا دلقلا

 6 ق؟مهوا تسأ »درك مك ىرتشيإ و قووح شدو رتس نب ردا و ىونثم هك تست

 (ىعلا)



 ه0
 هنالوح جالا دلغملا اذا نكيإل هم بلأللا اذه ىف نئاعلا ىملاقداملا (ىنعلا)

 سرب ور ريف ةنان عملو ىوم نكل الج عيضاشب ارد لقلا لاذ نكلو الجسر

 ه حو“ أظغ كراسيريغلا ةقانىف هعمل (ىنعلا) م ءدشسشومارفدش مكو زامغلا «ءدسش

 دكلقلانمعاشىذملا كاذو ىناثلارطشلا ف لوغاذهئوالج- : هنا ذ ىف هناهلريخ الوان انو

 م22 يحاصر, فوك ءارتك بادر رىرااشم» ىوثمابشارنأرام
 قجحالادلغلا اذه هعبتءءشىدلا هج بلل قزح ا لئاملا كاذ بهذ نكملك (ىعلا)

 .٠ ناررد نوح قداصايىذات ف ىوتم ىذا قاكراث رابح[ هءةراس هعمل نمو

 اه ايعاسو (راجراسالل قداصومبذاك (ىملا) ي« ناوكسحان دش ىتساررقوردوا
 بص (تيب اولا ذهلواتدصقداسلا لاذف هتيساصمو هنتراة«بذاكلا الاف بذك تغب

 93 م رع سمس لتاي 3
 اننو هوما ةلخآجب رلاك و بوم لكن ,عمرطاألا و هنبصتف لت م

 ارك ةوتلا ةروصبفب اهنا ةفيشلاةرطتز املا أ ب«ببطلا مايو أ كنا نم
 ٠ ذوقو مهتتراوغلبتل ىربكل ندا محن لان( نيذدأصلا عم
 نيذلانيقداسلا عماوبوكو اضب اوداوسام الرنو هللا ىلارعسلا بتارمحأ
 "سم ىااوف سوو هيلع هلااودع اعاماوئكسو يل اولاق تسلا باطخ دنم هقااوباجأ

 6 انش)« تفاس كبده يندوخرتل . ”ليشات.< ارمنارشا» ىمودسلا

 يت |٠|رمجلا كلن فو (ىنعل ا دحوم انممإ )ا ذك عرساءا عمرك نم درْغم ضام ل هن

 هلأ ىلا عراسو قداصلاقحلا لاذ هديحونهذزعاشولمملا لاذابفعرسأ ناك

 ىونثم قمح هيلالسو ىذه ىلا دلما اَسيأَزسورمدتع 4 حدو دل ةلاوهوريسفلا اذ

 دلقل لاذ( ىنملا يي سيرحورا تا ىرتشاز دش عمه و« شروخ نا رواد شد ةبتزج إلا
 ىل* هب رقرع بيل جنم عوطالب راسو اهدو دقمو هسفنبواطمرك ذع عئاشلا ل ىأ امل
 خامل واوريف نم تناكت او بارغلا نس اهليقواو ةينانثلاو هاذ ىسع<ىلوالا شب وش نأ
 دلقم نأ ف ىونتم لسد هيواطم تالهغيف لج سن نم عمل الب راس ىأ والا ئمِمتوكستا
 ىأراماممحراسدلمملا لاذو (ىندلا) م دير ىاضآك اردوخرتشا و ديدبنروح فحم دش

 م تشدباروأ ديدات تسخن ىه تشك هظا نآرت_ثراكبلط وال ىوثم ىرب لانه دمج

 (تشدب) همم (اهدا ربنا (ده) ىنح ()لمسلا ىأ بطول انعم (رئتسيخم)
 ءريؤذا عيش هياطب لو ريحلا كلاذىف ةظلم لبس بل اطراسدلقملا لاذ (ىنلا) ءارصلا يه

 لوسولا دهييفانلبلطلا لب ابلط ىمسبالو عفانرمغ ديم غلا ةلاح بلطلا نأ هتاعو»ارصصلا ىف

 دعب) مدرك زايدوخ هتان ىوس مدح و درك زاغ1ىوراجن نازا دعبل ىوت ةفرعل او

 (ةركدإ) فرط ىوس) دبل زعأ ركض دبحو بهذ (ىر راس الاد (دازا
 ىف ىوشم ع



 لا كلتدعب (ىنسعلا) مخ
 مادا ن مسار تونك اا 3 ىتشاذكبارمقداس انفك ىوم ةرغلاراتخاو
 (نونكاب) تح (ان) تك ض(ىتشا ثانك)ىل(!سم)قداسلا الاذ(قداسنآ) لاق (تنك)
 ىذفاقدأسلا كاذلات(ىنعملا) كك .(ساب ) تقول !ذله ىلاىأ تقولاعم
 كلوسو لبقي :ىتياعر تظفح نا دعب ت قولا اذه ىلا كرت لغم قيقا دلقملا لسرأ

 (ىسوسف تونك اانا 9 ىونثم تنك ئثىالت قولا اذهىلا ئه :لرءارمصلا

 اوهر ثيل سوسفلاو ةسفايلا (ىبودف) مما«دوريموااج تمسلزو ه مادا
 ىقلمتااو صيصيتلاوه سواب اجلاوةبدصلل ا ايلا (ىسولباس) تنك (ماءدو)ل مل ايلا مالكملا
 تنك ىمل ددكرملا بلاقي ثلا بو فلا لا تنك قفع دش بام لا

 [ىنلا) يتيمشك ادجونزا باطر دو نمهكم شكو ندر دمه نامز نبا ؤط ىوثم اقامت
 مسجلا لدم ترس تسلط, نام رش ترسو قيضلا ةسترا تلصو كامزلا اذهىفام)

 4 مجد دوخ نأ ديد نمنأج و رشف سر ىديدزدىونزا» ىو ىءلاو حوزابال
 ىنغاهل لمحو ترقو اهنيءتأل مانا عولطم تأريهجوروتقرس لثمل ملا ف سو (ىنعلا)
 (شيلاط) م شيلاعوز دس بولغمنونك سم وو,نيلاطم دورت مدي بنات ف ىوشم بلقلا

 مدارأر اصلا ةس رعلاب وهو نبملا ىلا عير يشاء قلل مجلا ىلا عج ارم
 هلياطت هتدجونآل ودبل أ للملا ىأه دج لاذ (يع !) تاعاطل ابهذلابو

 نأ بد رالو ىربكسل ا نبدللا مولا هنو بجو مهن ةرّدبانراقخأاكلوصولا دعب ىلط كاك
 فاسو أر اكو أن م ةسيهلالا ةرحلا تاب دش آستعامهتلح نها لولسلا بابرأ مودل الز

 تاسقن بوبي مهاقبأ م موحي تاوطسد : دعما لالستا ادار 3
 ةدارالا ىعر از[ ناذث يدصلا بحر

 0 0 يدا سال آلا اسلا
 0 . رك شو تااطهمهدلا ائيس ف ىرشم لات ذلهلر تانحلاب

 آي -ةلج (ىعلا] م رك

 نيقهتلا|ةبنرم غلب ىديل تو نعل ل 10 ب ل 0
 ”دحارصرم» دوب» درك بل [طوتو دسار مط ىوتثم هلع قدتالو ف ايس ءنعطتالف
 داو باطااوابلاط لع مالا اذه ىفكق دسم (ىنمعلا) ةدركك قدم بلطو |

 هارت رددرواو قدص» ىرتم اعلا قير طريق دضلا باب عقىأ اةدس تأ



 أنا
 بأ اطوابلاط كلع أ باطال كبرفأ ل ةدس(ىنهلا) 1سم هسرددروامتسسج

 م شا دني راكم 0
 تعرز (ىنعلا) تنل (مشادنب) ضوعالب( راكس) لتمر رعد اك نإ يم لك لصأ( مع
 ةئنئظ ل يةلوالارزب هلاعو رز رعأال رك لم بلال سل اناسةودلادزب ضردألا ف
 .امالانانالل سبل ناورس تلعن آلاو ةرجأ أووفنو ضوهال.ةر خب
 تبدل خش 9 ىو ةداملا بنسى لاو
 مور رجأ بكا ةدحوفابلا (ىبلكراكس) نكي (دبن) بلطلا ىف يلقتلا 2

 م ةلقلا ةيمعشلا ملا مش(
 يسر نمءارلا مد (تسربإةثأم (دسإ)اهتعر ز تلا ىأ ةيبرعلا فاكاارسكب (م ع
 لبرج الب بسكن ,كن و ديلغتل !ةأح ىماودجلاو بلطلا كلاذؤ (ىنعما تبن ىاتستل اوه
 المسبح ةناماوجا بلطلا نحا مر ىسةبح لك نب رئالمرات حابسك ناك
 .دوخ نان اكيد دم اردن زدت ةناعىو سود إل ىوثم
 دارأه ديت حت (تسدريز) ثيبكأ ةدحولا اةزمسملا (ةناخ) ب ناج( ىوسإ

 دو ثيبلا كاذ( .انناك ) ىأر(هد)فأ ( دمارد)
 ن0 وب افق تسل أ
 (رسسعلا عمات لاقي ىعسلا هيلعرسعبتاأ 'ىعييامألان انالل سيلنا ملعف هعاتمة كرس
 ةريصتب رسل هل لم انكسلا نم ئسلترإردبلعمقا ىف ىنلاوةلوهس(ارسي) ةذشلا

 ةرال حار رتسالاو ةةرعم ارسب ا ةايثمةرا سم ل متو ةرككلا يسع عمدا كل ساب
 انزاسو دردأب ه 0 لو كدْشرياَذهاو !هتاذم
 يقءايلاو هرهانعم (هرس) رم لعذ (شاب) راحل ريد ةيصهلا فاكسلا اقلب (عرك )يدر
 ةلوشإلاهانعمةي ر دصالء ايلا (ىشرد)عم ىن».ءأبأ ساسة راسل كرك
 كيلا لست ىّتحاراح نكد ابان (ىا ءملا] ةءالم(كرن) يع |ىتح(ان) ئه انعم ها لعف (زام)

 ىأ فال او ةءاللارهظم نوكبنلا. السبل لءربس ار ل بغث ىلع ةنوشخ لعفاو* يهوةرارح
 ةيناحرلافئاطللا ىلء لس ةلدئادلا لمتو ةرارح كيلا ل هيلذرأر ةمكحلابالا
 (ينسمللا) ) عت سيوعم طقسا كل ٠ تسرتشا ليت[ ت دينرتشاودنآ ف ىوتثم
 + نم نعش نيم ا تسيلو ة دحاو ىه دلقلاو وحلا صوصخ ىل ةروك ملا ةمكسحلا ةفاندا ملءاو
 ةيهلالا ةمكسحلاا نو؟ ة«ج نمردا دعتلا لبةب الدحاولاو ادحاو دامت او .ابول طم نوكد
 امين ظنالا نالدادعتلاناك ةيسانملا :سسوملاةلاما
 اريمسب تار « تامر[ ستبمع ين ديرد انئاؤو ىوشم ردلاوةرطفلاك ارك عحاو لاو



 هل
 فوراطالا.هلالاىأ اهنالاعلاعستالامئاد كل املالان(ىنعلا) جه ناسا كد: تفك

 هلاسل لك هللافر فرع نم ىأ ناسللا لكمة لو هيلع هلا هس لوسرلا لاق اذواو روحي ىناعملاو

 ناكف هئايتو«ل عل حر وهلعيوواناطلس أر لحرك يثلثكسيل نم فسو ىلع دغي الهنال
 ةئمفئاح ا هتابفراعلا اذك ءانتيريغرم ل ز تاع اطل لاو ذوك ةلزغعلحرلا اذه

 (بالرطسا) «بانفاو حجز دنا دردتهجو باسحر ردد ,بالرطسانطنإل ىودشم نال

 - اهب .رآ اهلعي طوط اهلع .ذ وهو تاقوالا باب بالنازيم

 ةةممتلاامللاب (خرج) نم (ز) معن (هئاد) راد (ردنإ) م اهنا .أةيسراغلا يللا

 بالرطسا لما ىف ”انلالاوهو ىطنلا(ىعملا)سمشلا(باتف1) ةيرودةكرح'لر كي ىذللا

 سهلا كاذلا لعب يال :رئاغاعبرتا كف سمشلاو كلفنا !نملعي رادقم ىأ بالا ف

 ىعملاءاهسنمكلفلا اذهن'عميعااءاهس طبشال طافلالاو قطتلا اذكووحولا لكيم

 ٠ تسياءربو زيثاف نيك قرح هساخإل ىوتشم لوفباذهلوةرذك اهم سمتلاوةدرك

 ةشارغلاةلمهملا ارلاددشتو ةيسرافلا"اببلا منه (هري) «تسياورذ 1|

 لس صوصخا ىلع (ىنمملا) خرسلا ىنعمت انهومبوم ىلع اهاتعمنوكي ريح 3

 فيكن ةرذىنما | كلف سم نم سمشلا ةرملاو كإغلا كاذ

 ىلا لاذ نام فانه يت هرارق/د سنوى هرد كبل[ ناس آ هكرديوطالا

 ٠ درس دمسنآهكدمآديدبنوح ط (يوتثج <4«دؤحرمرارشلا دعسة دن: سنن لك

 دصسوهودصتملا كاذنأبر هلو راس رطل وأ ان(لا) يدوهح مادودب تايح دنا
 ىيعو انه دن[نوكسفدوولا غو لب[ بكل ئادصسم نكي :قيقملا قرارشلا

 سوو ىوم »داك ارتك دو .ةقيفملا قودصس ماظلا ف يأ د
 ناكس مسا(هحرط») نوبراعو نوعا (دئتكرب) مدنتكر ند كسصانو ل اشاخ طم

 ىنلاسمأ م (ىنمملا) نول مع (دنتك) دامرلا (ةاكاخ) ْئئلكس سيدنا (نلاثاغ)

 هوامعو ةسئك ىنءلا فوه ىذلادصمملا لاذ اوبرخيواوعلفب نأب مع هللا ى ةءاصبلا

 كرير ما در اهجناد« دوبل دصسسوح دمحم بح اسف ىو هلمرلاو سيم ا ناكتو لم

 مهرهاظلا ف لغزو فويزىأ بان دصملا لش دولا بجاس(ىملا) دود تست
 ابحملا ىلء عضتكناوه :؟ىم ١و دهر هااتلا ىف ءدعسم ا ذكرا اكنطابلا فو

 ,د ني كلام لو هباء هيا لسىتتلا اعداذهلو ناسجاالاودوجلا ه4سةئالوديسأ ا بدسقت

 لها اظاارصسل ا اذه لا اوفلطنارهللاةفئشحولاو نكسلانرماعو ىدص ن نعمو

 ةعمسأ ءاروأ ةاهايمىنب دسم لك كرا دملا باص لاناذهلو اولمذن ءرئرجآو هرمدهاو

 دوج نكيإ ةركلارارلا دصحج قد الوهف بطريف لا فاهجو ةاغتب اوس ضرغلوأ
 هج



 (ههدل

 تدار ىهامو تسسردلا تشوك ظ ى م هلاثم ىاعت هللا حول

 لا نيا مت مه ةعطتىأ هربت ثوكهريدغت(تئوك) ع تساعما

 ةفطاخ ةران ىف م ةعاطم ثنأأعضن (ىنعما) كملنا (تسابر ىعام) ةفوطمل ادي دما

ناحاالوء اسالرءاطع ىهت يل ةمغلا كاملا سال شنتو ةكمسلا اهب فاست ةكمسلا
 اذكا

 « داجديناك ابل هادعمإ» ىوتثم نكلويبقلا اذه نما ء-ورغللا

 هللا قوه ىوقتلا ىف سسادصسم ءابق ل هأ دمحم (ىنعلا) مداد شهار دواو ذآ هم
 نك ملرارشلا دهسىأ كاذو هةايحالو وشنالداجر ارضا دصصومودصمللا كازو

 لءال ابق دص-رهأ طع ىأاقي رط هطعيرلاذهلو انبدشواريظنواذك ابق سل ىأ 4
 الس الد اج رارشلا دهسمتالءومده لب هواش اواي رطرارمشلا دسم

 ارددزو تفي ويح نئفياتاداجردإل ىء هومدع
 : (ىنلا) ةلعثلاوةرارملا ءاثءمردصم

 هاصمأ ضع. لاتنأبة لع هيفبرذ سو هيلع هللا -لوسرلاوهو لا دما ارعمأ هلوثذك الا

 ص 1 هك نأذ و تساولس الس[ هك ارزئامح سف ىم تلعاكمونرحأ

 قئاعملا كلت نالسعأ لرصالا لس[ يعول قئا حلات (ىندعلا) جي تسايلمتو

 مدكنباايىمدملاثب دلل ة بن انالإ قاما نئابملابا:هدارأو الوصفواقورفاسهام

 ء«ايشالات قلتو لوسالالسأ ىتئادل اتناتقكل ل :و كل الءابشالا تنل

 كل:هلوذ انبرربخأ !؟ ةيناسنالا نئاةلعآنناذل قرأ ,ىلع أ تادامملا نيينأك كف م بلا

 تأ - دام هنو دوبوأ تأ 2 7 196م“ ضعن يلع مهشعن اءاشف لسرلا

 هتامم سولو مسألا ىمجالا ىأ نايك ريسبلا عييمتلا ىأ هتايح سيلو (يمملا) يك دوبوأ

 لغرب هيلاو عيبمسلاو مسالاو ىمجالكن مي رفلالثم) نيقب غلا ىف ىلاعتهقنا لانهتامك
 !طابل-طابلاو محق ارسسيبالىذلاوه ىمعألا (نورك د تالفأ الم تايوئسي

 ااوهريهبلاو<لم»ي راح إلا عمسالىذلاوه سالو امحملابلاو الطاب نما

 نيغب رغل اق ىل اذ اذكو دوه ةرو-ىفىربكل انيدلا محن ها عيبوسلا !ذلكو هللاب

 رثكلا (تاماظلاالو) نموللاو رفاكلا (ريسسبلاو ىمالاىوتسيامو) ةكئئاللا

 الوءايحالا ىوت.بامو) راثلاوةسثإلا (روراا الو ىلظن اال ناميالا (روتلاالو)

 دول ل» ىرتثما ذك ايندلافموسةادأءالكرنل الح هارافكسلار نوتيلا (ثاومالا
 نظتالو مسعتال (ىملا) يناو+ تآقرن لام موك هجدوخ هم ناديواروكوحزكرهوا

و افنم زا فلاوحالا نالرفاكلاو نسوا ئأ همت سءريق نا السأ
 ىلطعتلا ىفلاغا ذهلو ة

 تدرأن ام اهقلخ ىذلاالا اهلمبأل نال ماعلا كلاذلامو قرف لزقأ مث "ىأ انأىناشلا



 مديل
 (ينعلا) مرارذ زها دعس ىراسنات و راكدرمىادوخرل نزلو

 قدصلا(ىهلغ رظناو تاءاطاا ىف رظنل 'نعملىأ كحل ىلع كراكبرشاراكلا لجراب
 ءايرلاب كلنادابم ثولتالىأ ارارش ادحسم م'طسن الوتس نافنلاو ءايرلاب ماصالخالاو
 5 :افيطا | دج منوكي نأ او :بنكهعشال قم ار ظنمالبل نان درطنم

 رسما يا 1 يي فانتا اب ابف
 دوصتلارع وكرل اف اوراسو دهس و تاديتمعد رأبهذ (ىدعملا) جديد ةدجاسو
 3 .ىكب رهف ىونثم دنتةرىنم جلؤوالارطشلا ىف خدش نركب ةءاطاا لحل

 مك ةعب رالا كل:نمدح اوك (ىعملا) كمدمازامردأ

 و ىوننمع وضملاو عوشملا عمتالعلا ىف عرشك ,
 عرشلا اى أ(ىغلا] ته تقررك مانت دوم ىأك ©
 يني رى متنولا ف تنذأ ن ذؤم ابوهواُمل ةونهلآَمأملهم_دسحاو نم

 م زامل طاب ويقل ضم ىغ 7-0-5 'نآبغك ل ىون
 ةحاحلا نمرخآلاديثولا لاذ لاق( طا )هسه مولا ظفانب ىتزو ىلع (ىه)

 تيارت ءاكنكأ: ال_صلاو 0

 زبر ام

 زانثدحلاعيارلا دينملا كاذلاقو (ىتسعملا) م نتمسن

 انام سدو ىوةموال سد غنل مكن لو ديحا ف نعمل لى ارثبلا ف نأرثالثل كا
 كائن متعب الاةال سف (ىنبعملا) يب هارد درك مكرتشني نايوك بب

 بيعأاؤاكق

 لع



 انآ
 للوهسفن بيع ىأريكذفاوهرونملاحورلا© لا ةديعساب

 متسدينات بيزو عن هكنازإل ىوننم لاقاذولوهفف فره هال «لغتشا»
 ةيلغلاوةرثكللا ىلع لس اتس ظفلدأ لعا[ناتسيبع) «تسدبن (ةبيعز شعب رك دنأو
 بييعلا عسبتم نمر سده _سنناشتالا نال( ىنملا) تالا ىلا عمجار ريم ما( ةيعجلاو
 ةرثكلا نع ةبانكسم تاحارجر يدع دوجوم ل سار كم ناك اشو (ينعملا) بسن ايا تيم سم ى تسهر هتلر سرس ةنوج إل ىو العلا ةيكللا وه ىذلابيغلا عيبتمن مرخآلا فصار لوف لاو ةسيئاويلسا ىه ىتلاةب .ريشنلاة سبت صأ
 ىلع لمه ماسر تنأ قئاللا يار ١ قالخ لاو ةيناسفنلا ضارمالانح ورجع هلك كسار
 بيعي ىملاقاذملو كلن اسةنوعتو ليفت ىلع وكت ,قلمللا نيرثك 1كامزال الذل
 هبا ناك بلر :اوهقن بيع الأ اوحرا هجر اصاروكمراصامهتاحارخل جالع هسفنلا ا تسوجحراىابمتشك هسكشنوج ه تسواىدرا دارسي وح تدرك
 لقا ذ ماو ىلحال مما ةرمذكتنملادنعاناىسدنلاهئيدح ىف لاق ريج ارو كسملا لداء دنع
 لاهج امي بعلي الاعور تما موق ى فو لذووتزي زعانالثاوحرا ..وهيلع هللا لص لوسرلا
 نوكي وبيعلا كلا يفر وظينأ لمت نم ينال «تريع ىذلا بيعلا كيف ىلا يلاةرتتارك رز ببعالا و هنتاي ةوبتسبع كامسعرلا ف قوانم

 ىلس لوسرلا نال لتمدحر نأ لمتحص ىأ دوو ادت هلك دوب ىم فخ كوب ناذ
 وهلا هجرت ةفجتالا لاح كار وطت اللاق سو هيلعتلا
 الو قلامابف مدآ قلدقر أم عطصأ ع نوبالف هتان عيضوعرت غن (متاحلافو
 هللا مسا ف رعب ناكم اعلي ناذ ملل ةرثكيرت نالو قلام قلهتدابع ةرثك دعب سيلبأ نافةدابعلا
 الردف مظعأ ل جر الفنيحل اصلا ةطل اضجعرتغت الو ىبلام قبل دقو مظعالا
 ١" اوفاختال» ىرنمم سو هبلع نبا كس هتطل اشم هياغأ شملو )سوا
 أرطخا !ىفلاقاذملوءاشي نلهوركلا لاسبلا ىلمرداتمأتلا ىلعرد اهل انأ تضنفا ةيملاآلا ةمكمحلاب مئاوفاشال ىلاعتاسرلوتومد لا (ىنسعملا) يب «ديدسوخو نءيااردوخ هح
 رك نم. الو هلوقب ى ل اعتا ا كلر امسالا انسحوانيم أ كلسفن تيا ريس ىالفىناثلا
 ءاجرلا نا لعاو ىلاعن هللا ةجحرةعس لا رظنلاو 1و هللا ةمظع نوذ اذتال مكنلام ىأ راو هلا نومر نال كسلام ىلاعن وق ءنمو فون ىعم "اب دفو لمالا ةغلأ ىءاجرلا ساقت الا ىراجمىءةبوقعلاغؤوتو» لات قوما نع ديتجلا لئس ( نورساملاا موقللاالا هللا
 :ىسانك !ههوىلاهت هللا ةمحر نم سأ بو ةعيغملا ف طرتقءاجرالب فؤملاو ةقيفللا ف نمأ وخال ءاجرلا نال انزالتم امهف لبرلا مالا قمتبإل وحلا نااك فوم عمالا قتال



 (مدعل

 صر هناربط لتخ ارخآلا ىلع امهدح أداز ىتمو اماناناربطر اطار ا"والدتعا ىت» رئاطلا

 | سشااملاو ئرددم لوغيو وضياذهوخىلاوتلاكراصو طقس ةيلكدلابابهذ مو

 ءازلارسكي ةبزم (تسب ز) م تسبح م'اروا هكنياوسرسسك ه تسد زمانوكيذ
 ماقةريزكسصس امايأ سلبا (ىنعملا) مهرهطأ نيب ةكمالل اف ماخىأ :ابحلاهانعمةعملا

 الا يمت راض هربكو هس سيسف ةكالملا لعب رز نمرعتم ىلع ةكالملا رهط نيبايح

 قورعمسشك و راىابط ديقورعمتاهجردإل كم هع-انركيامراتتا لاعثلاروهشمو

 تاكمنأب 0 (يعلا) وااو ىا كمن
 ىروتس تنأ اذكدرطلاو نعللامهتريش نم هب واب ةسركعم هتبفو رعم ثواسوةكئت الملا سيئر

 (نينازو مادام[ ةنانإ < و رىأفم سي فوخزائكوشوو « وهم فورعمونعا نان
 ةلمهلا ءارلا تشن (ور)بلطتالرشام ىم(وحن)ةيردصلل» ايلا(قورعم)تنأ 6 نما

 (ىررررمطا(انبز دعب (سي)فولنا نم( فوخزا)لغا(وب) بهذا ىأ مل صف
 نانةيفورعملاو ةرهشلا باطتالىهل الا | نم انيما نكت كنا مادام (ىنعلا) اهجو

 ما بسحب لاق هنالسو دلع هللا ىلسىنإ عا .ياوا_أ نانةددع تان كانه

 لسغاو بهذا لاق اذهلو هللادهمجر ندوأ ند عب اسالابهيلارأ اي نأرعألا نم

 كتم هطول غافر وار عتا م فولت 1

 2 0 يلا 0

 ىو هنيف نعطتالو ادسحأ ب يعتالبويعلا (نمفظنت مثلنا مادام لوةيةنأك د رمالاوهو

 رانا( ركنإا) يود اناا ىوحرد هرادابدسش بمر
 ىتح (ان)عقو (داتفا) رب ف( هجررد) هحور(وا ناج) ىتبمر اس هنانإ كالتبمدك) سيلا

 روفلاوةسايسلابحورتيلتبا اذه سيلب الرظناو(ىهلا) كلمصن ( وندني) راس(دشا

 ىدانبنو » ىونئن مهلة صل دايعارجزدرط نافاهع كل ناكى تح رثبف متو تأبىملالا

 ىلاع جار ةث الثثا شاول بئاغربهم (دا) يوأ دئتروخو دبس رارهز «وادتي نادك.
 تا مهلاوهب هام دوكتر يلا 60 0 م سلبا

 تياراذاو اريثكهادحان .



 اذ

 ققرامفي روبهد دمارينوخ فرتنازغنآ ط ىوثثم غلا فاضا زجر زتلزألا دمق
 اونا (هندمك) مدلأ نيد م (زم رثوخ) كارتالازغلا .كينو (لرتنازهدآ ) مهدزماان

 ذقث1 (ىنلا) اوبر (دندزإةلفغل اىلع (مكان) ةيرغل(ىهدب) بلا لجال ماغي رع)
 : ةلفغ ىلع بولا لجالاونأمدلا نيفيرص كلارئالازغ نم

 0 [) «دنتف انش كب نآ نانو اب هدأ ن ابعاوا
 تسدو# وتم امهمدحاو لاله ىف اوله سان رفلا كلن نابغأ نمينعتتا اودحو (ىنعلا)

 نيلعصأ باو ر (ىننفلا) م دةبنكراوناانكاشنك هدنتكرتناب ل
 نرخدستإل ى ع ناكرالان ل 5

 بودأت (ويهج),فاوع (تو) لاو ديال فورت
 ىأب (يضلا) تاتطملا هنشنو باطخأ ةزمهن (ةخكن) ئثأ نس ءحزا) لش (دبتكم
 ىوثم هتفارا ىلع دو هرم ىأى د نوقاتشمءنأ ب سىأب سمالارخاو ىلت دصتهحو

 ةبيهلاىتزفلا لان ىنعلا) ب دنك ادبي رزووا ديا 0

 كم روتلا ههةرهظي وكلتك نم هبلف ف بعل قطوف اطع ىثحو برضت اذه كغضريلع
 لان( علا تسر زاروا تساءدركد مل تتكا#تليجبكس مز وارخاتنك

 لعق زعل لاغف ىنم سلف أو ىنمرتك |نيكمرعالارخت+ل15 قيفر زغل اةدئاطل ئيكسللا لاذإ
 ماقمرد ه مكي ب ودرهامت مهو نوح تفك ف .ةطيوتكم- هَذه د دعو دست نعةنكلا

 سرب تر روقان ياو لت يييكشراو لاقحأ

 مان فن ف صوصلنا اذه ىفوواس .ةيكوكُشملافاشم دحأو لك ىفحتربسغانش اكسشو

 م نانار رز مهد نم مسرب « نآهثىآ لو اديشكبارودو+ و ىوش كشلاوي ات الا

 ةسملاو بهذل !نمةمالع كيطءأو فامأ ىتح قيفراالؤأ نأ ًاواتق أ نيملالساب (ىسعلا)

 ما ا ا
 ايهتعتلم الاعب جنم نيرخأتمءاتنالا ىف نامزلارخآ انيتأاناف ىلا عتهثلا مرك-ارظنأ اذكا

 (ينلا] م كومباسل انورخاتسنإدحرد « نورقزا شبرا غرق نرخ ف ىرثم نكمل مج
 اوهاذلهرنوعبا--١١نورخآلا نو في رشل!ثيدحلا ىف هنالنورلا نم قيس أ نورفلارخآ
 / داذواوتاعاطلا ىلا عممعانرابتهانالانيقنا-انكامو ثيدالا ظفا

 قح(ىعملا) مدوغامتاح تر ضراع « دوهمونوح وموت الهانإ» ىوتثم ريثملا

 قر هشحر بام ىأ ه شجر ضراع حورلابىلاعت للانارأ دوه مونو حوت موق الاله بيس

 فى | هولم | 4



 مول
 (ونىاو) ىلاعت هئم (و زا) ف اخ مسزناب هك )غلا ا محال (ار د 1) للا فاكسلا مشن ضل« داركم انو رو« سرا ان اذنك ف اش نم ةيوفع بس فرخ ىلءاكذةحرلا ىدانم انحا اورأى هللا ارأ ىأ تسر ئدانةدحسن
 لي ولا كل اكل سكعلا ىلع سمالا ناكولو ىلاصت هفامنا قبلا مهلنق (ىنعملا) كل ليلا ءانعم

 ا عزرتا موااوحأ ن ع كرب خأو ميم لرحأ ىذلا ىلاعتهركشا نك |[
 3 ةوامتشلاو سا_:أ | بويع نع هيويع غشت نمل
 ريم نا. ىفاذه يايرأو اينأدوو تمهنردتاركشا و نأ سري
 * ار ببعزا تف نات: كره قوم الواو: ابنالا دودو ةمعن ى رك الا
 ةصصنلا هجو ىنءءايلوالاو«|بهنالا نمرب+ا نم لك( ىعملاز هب هايس لازاوُك 'سنوج لهو
 لاحلا نمو رفع المره ىذفلا بلقلا نعو بنذفاوسيعلا ,رو رغملا مهسغنأل يئارلا
 نعر(ىملا) يواىادرةمزاتغارؤزو ه واىاجامرفئكرادكلبسزو ف ىوتشم دوسالا
 قاد نبأ ودع ا فرخ نمسن ءارف نعو ىلا« هنا سعاوأال «غيطذت
 اناا ذمل مهتبحر مهسوه نمو (ىنسملا) : ينو زيدووار سفن صنأابز توج « نود

 تديمرشاو ب تامحانىاج5:ررغت نواف منيولقم ممضتالاوراسءاسنل لثءةكيندلا |
 نءضارعالا كلا ذونيصصا لا تاكلو مصن نئروهالا ل اذو(ىنعلا) نام اسوىامازا
 (ىنعلا) يقتاشمب ورروزرناجتابم قدك _لدلهاايولدابإل ىوسم نا-اسلاةاالم
 ارسم باهثلارر ناداه ةمسنجعو ا دبع بولقلا لهأ عمو بلت مو
 (ينملا) م تشاد نع دميقع تامر حلا « كتادتبادك ارام جريس ىمالغت ثمو
 هاك سحر م وذ ناك ذو دع هنا ةيفخ نيدفا لهنأل دما نمر لئاسسهنا ةعانملا لهالظلاو

 نيدشرملا نمدح او لاقاذا لوقي هنأك ربع انه ىلا هيلع فطعاموب
 هقلارماو الك /دايقنا ال ساق ليلقر بنذم نأ ياكل ى

 اتالم نءاضرعم نيمسانل اممصن نما 3
 دكر يحد 3ك ف ىممهابط اغاالرشرغ

 [اذه :مىلولا ليقول 'ممان (ىنعلا) تساعد تسركمو فر دفوأ
 أرك طك هسانلاداطست نأ ديرب ةليحو ركموءايرا ذسه هلا لوغتءزغتو لبي ناو لثا
 اعمجزتماو طلخا ناو (ىنعلا] يس هلو ربك ترد يوك ةرو و تسعمأط فرك وندزيمارد
 علومربكتلا ف تنأ لوم زملارانخاو للا تخرب عرتعإ داو عاما تنأ هوة قالك
 (ىنملا) « تدارك وا ودم اروب رو «ت سارح ءقرك درك له »اى مهكرغمىأ
 ثنأ4لوذتدناعو بضغىأ ارزيغواناو زجاعتنأ لوقت ماوعلا«افج لود نأو

 ىرذ



 هدا)

 ا »ف ىج لا لكم ايلوالا + 1
 انلاك ث نااما(ىنءملا) ب هرتفرح (اي]] م نزو دنز رفة عند
 5 رو-ىف يذق انما نع ىلاعن هتارمخ |ا5 ةأسمالاو ذولا ةةفن ىف اذ عضو
 بذل مهتاط امل كاتب نعهللا موةلخ نيذملا ةنيدلل الو (بارعالا نم نو لملاك
 انتااوم[انتلغش) اهمتعجرا دما ماعم ا] شي رق رعت نماةوخ ةكم ىلا كعم
 مولاي ذكمىلاعت لاقذلم-جوزفلا كلرتنمهللا (انارذغتسان) ثعمج ورفللا نع (انرلمأو
 هلبأ نع ةلف اغلا بولغلا نازعشن آلا ىرتكلا نيدفلا مت لاقو نيلالج بتنا مهراذتم ىف نويذاحكسص مهذ (ممولق ىف سيلام) هبقاميور اذغتمالا با نمىأ (مهتسلأب نولوم)
 أرخ ؟ىنعم هنو ديريو زاجل اب نول مهبولة لروعش لو: ته سيلام م-هت لأب اهلهأ لوي
 هتلارك ذنع مجاغش مهدالوآو مهلاومأ نا ثلذو ةن .مهلوقو راذتعالاوهو
 ىوتنم لوةتوامبرومألالسو هيلم قاوم يت اةعبانمن ءوهرماوأب رامثة-الاو
 (ىاو ري) قنئادأ (ه) © تسنديز رو نيدىاوربا عش « تدي رارسئاوربا سن
 قنسيلو (ىنلا] ىىملاوه (تسندينرو) سارلا لح (تسنديراغرس) ةوهسلا اهاتعم

 دما نكححاو نيد عسأ نأبةلوهمىس يلو ىسأر كح أ نأنةلو
 نالذا.هكلوغتاشي ويدرأ اضش تي أوأدا (ىعلإ) نان ايلوازاميوشأت « رادداب
 لوب اذواو .ةلعو انو ربخأ اك يمال ينط ءايلوالا نءنوكنلانل عدا ىأ ةمهل اترك ذأ
 :تفخزابو تذكهزرهى ناو روسو دردز مه نعم نال كمانالومةرشح
 تانك صالخالاو ف ارح الاو محول نم 4 ةياضبأ مالكملا اذهو (ىنمال)
 لطي نأ. يبا ملا نمةم هلا بلا لاحا ذحسس مان لوقممرضامالكل تو قافءءزننم
 اضيأبا امن. نعس> ةملا هتاغص نمو ريغال«ظفلدارأ مالك د رح مهني
 (نعلا) «لالح بسك مك تادهنيزا « لاح عطنا تسينوراب عه إف ىونثم لوي
 تةرفاذانلال_لا ب كسلا لعفأ ىىدو را دم ىأ ىس لذسأ نم لابعلا بالا
 ىالال_-ه>الب ىواثم لاقه:ملوةمءريغاذهدوكلو ارابنوالبا مكمنانأ

 ترس نمي (ىسعلا) جلال مي ىغوتنوخيبف «ب لالش |
 كالفوتيم كنالث ل «دربغ كيف الالحا :ثىرأاللاسااةوسي لاو لا .بذكملارب هلت
 لايعلا ترق ركب ةاقالم ا نع ينسهنجىذلا نأب لفتت لالا فت غرمد هو مارحلا ىف
 بذكملا بكت رم نكملو لضلا بجوبال عرشلار هاا فا ذه ناكرلو لالملا بكجو
 1 يح امو تلذ نان همدةقارا لسح نع ما .- ىو هلمكل اغياثلاد:ءهوتتمو نافالاو
 077 ببيت ج32 روحا« راجا دخزا 8 ىو انالومةرض- ثا لوغبف قاغنلا اذهنمصالألا



 ضوعوذبهل (شتسءراجإ دبلاوةل بها ىه (هراج) ىف توغ ا زاو نيدزا تساهراج
 اد حلا (نوغاط) فيطللاماعطلا نمو (تولزو)

 يمس ميسو 6 4 قامتدللا

 1 وشم لوف اتم ا بطانعا ذهلو ولا
 دا نيم كف ربص الن مان (يءال) ) يتودهاملا ميز ىرادنوح عصا

 اماندهم (اهانثرفضرالاو) راق م ا نودهاملا منَنع ا
 ئولاو طسابلاو دهما1 ناك اذاتىوا - .ىهتنا نت ىأ (نودهاملا مئف) اهلعاورمتسيل

 اشيأ اذهلر قابلا ةارتتو افلا نعتز ةبهاوراذعأب رن :هتوكر تت غيكم ةزعلا بر

 / نماب (ىنعملا) < رك فاز ىرادنوجربج « معنو زانزا تسبن ترم سدكى ىا» ىملرغب
 قرغتسمكنالاحلاو مي ركلا هللا نعربصت فيك ةن لاين معو لالد مشل ريال

 ليزا تيتتربسكو ال ىرتشملوتباشبأ اذهلوةرسبلا ىع أ تنأ نكلو هناحاف
 نم هب سم(تك )م اهفتساتفامالا (نوح) دره ١تك تازاكرادنوحربص هديل و

 | فياتتلا لاللا نم كارمسال ن ماي(ىعملا) عت ناخ (ديرف 1 ) باطلا ءادأ ثاوتايبال

 ٠ ”لاقزدمانوروق ليلخوك لو ىوع اعل سرس يكتمل رمل نءو
 ةَقب ره ىلع ماهغتسساةل ا امش قازالا(وكت) "جنك در كوك نأ هىفراذهتغك

 ةدلاسثلاو ليلخلا ىلا عمج ارم راو باكل ارييكي مكية يكَيضوك ةشانل اوماعلا باطما

 كلاذوأ ءانبرشلا يا نيأ (ىعلا) ةدحوتل لطف“ .ايلاو ماهفةسالا اهانعما شي

 | سعنلاو ملا ىأر امل نكل ىراذهلاق م .هنل اىأر وة ءراغملا نسج رخ المال لا هءاع لاقت

 بحأ اللات ل يللا نان لياحلا نبانآلا مم!انالو ءواندب#كا لومبف

 ندو# ىونشم تاع الاب هيلا هحوتو هللا ىو ام ضرع او تقولا للمخ انما ىأ
 (ينلا) كالا ءانعم(نآ) «تسيك تأ سلحيوذنيك ميسان 0 ءودرد مهاوذع
 | نم قث الوانوكب ن مكلم نيسلحن !نيهرأ ل ىنا مادام نيم اعل قتاغتلالاو رظنلا باحلأال
 اههلات تلا ىأد اوجورلاوأرخآلاو اسن دلاوا نمل ابلاو هرهاطنلا ني لحل يدار ارأو نوكيا

 01 .ل ىلع ال قرت امهتوكللا أرك ه ادحك اشامىإإ ىم كاذولبلاوةيحلا قرأ
 فكنا عنب (ولك )قتلا: ةادأ هيلع تلخ د ري لاوهو( اثامن) يام اونا روش
 0 1 اتا تامل( (ىنعملا 0

 (نرج) «واراركو لكى شامت د0 »كم ىرفلح ف قبب
 قشاعلا نان ىلاعت ( نعم ا) مضهت (دراوق ] ماهضنسا



 | رظنريغ نما دكو امس هيلع نوكست ءاةر وهي
 ىلافت تاء اماوءاضززمأ ىلعالابر ريشي الو لك أب الو (ىنعملا) 5 »ب روخو بآن زا دخ ديمارب جال ىمغوست

 اينامهجواينامو رناسنالا ناك ألو راسه اوروتلاربغ شاف همأريعن ظل لك أيىئمو
 ةآلاو طال ا ةنتنم ىمفركملاو لملاب: ام ثناكولو لأ مهرب مامن الكت راص تا .اطلا كلتو (يعملا) هي لن دكت [تبسركم ري هجرك « لضا مه ريدي ماعنالاك هكسناإ ىملأت
 بولذ مهل ساالاو خا نماريثكسح مهل انةلخ (ئارذدقلو) .ىهو فارعالا ةروسيف
 ناذمهلو) رابتعارمسب هلل ةر دقت الد (اهبنو هرسمبنالنيعأ مولو) ملا( اهب نوهعغنالا
 ًارصيلاو مقتل مدع ىف( ماعت الك ئلوأ) طاعتاو ريدنعامم ظءاوملاو تانآلا ( اب رع ال
 ومدي الزهر اهراضم نم بر مو اهعفانم بلطت (مالماعنالا نم( لضأ مهب. )عامسالاو
 ارولاراوطأ ننال ىلاعتهتلانا ىربكسلا نيدللا م لاقو نيل الح ىسهتن اعمر اناا ىلع
 ىققحلاثانآ ا مينورصبب انيعأو ةفرعملاوديحوتلا لثالد اهب نولضبابولق مهل لوف ةسرلاو فطللاراوملا ةئملل ومو هلابج نورصبب و دمالك نوعه هباواك هللا لهأ مهو برغللاهنم
 أرهمالاراهملا مسسلا اروطو' بالا ةوعدو لسان اطخ اهينوعمس ناذ آو سفنالاو قانآلا
 ؟لرادتي ل سوكعموهو سركعممركضو»ركم (ىعلا) دشرضزو ر ودرب كرك دور «دشريزرسواورزرسواركم » ىوسح لَو ذهلوةظب رشلاذمآلاريسفت نءافن ؟تامعاك
 قي سونلاو ىوهلاباعث اضهر م ىأ "اك طيرمموي ياسو هاي وأ بهذأ ترخآلإ
 ةوق (شماكركفا «0قانرحدرأ قرح اكرم نرخ شانعدش دلك شهاكركش ل
 .يركش ةو (ىنلا) وخرلاو نيالا ةسرعلا فا لد مشب( دنك ) ركقلا سوكعمىأ هتيركش
 نيردديوكيم أ ف ى+ هل معالوهاذك اهل ةطقنالفلالا نااكىأ فلالاك ائيشئلسع رامات ءرمعر امو لمع فعضو عام دلاوهو هركسف لح تخا ىأ غيض لدصو ةومخر ترام
 اذهىفانأوههلوتي ىذلا لاذو (ىنعلا] مه تا سنت ؟نا ا« ماهشيدا
 رخام ةرخآلاءلافتش الا دارأولو لمعالب لوق درحيوهىأ سذنلاكانركسمو ليح نم اشبألوقلا لاذو دشرملا دبل عشل سا نوك,أهقل"اشنا ىأةرخآلاركف ىف ىأركشلا
 الافو (ىندملا) مما سمن ءايحزج آت يت « محروتسروةغ ابوك ماو ىوتتم
 هفنةليحربغ لوغا | لاذ سيل يحرر وذ غفر نكل ىل © الىأ محرر روذغ همي ىذلا

 «د رم مهر كا الف ىءانالوم ةرضح 4 لوغيفايندلا قوذ فى رارخآلالوش
 دغ نم ثام نما, (.وعما) ب تسيح سرت نبا يحيوو ب سروم © نوح © ت

 نمفاخيو اهلع فهلتي و ىسبف هيلع تئط اذا غران قزرازب



 قامت ةناررغمو تباث ل دتع كاك در فغلا

 قز رصوصخ مهنا ىلءدقعنالو ةرخآلا صوسخ سهلا ىلع دسقعتق قزرلا نم الدب |[
 كلفنا هل رارورغموالفاغ تنك ا نكسو لام لكى تلا دافعا حالا ننايندلا

 .يشلا لاذابيبطلا كاد (ىنعلا) # عادته ت
 | ىأغادتلظلا .قيع لع سيبطلا كلا لاق ل اس غامدلا فعض

 دود ماش يب دفع شا تسير زاتفكا 0 رصبل إف عش مب ضرع ةمالع
 زيشلا اقف ةغوضشلا نماضيأ اذنه مدنا ريشا ااا بيانا لع (ىنمملا) «يظعدلا

 هجره تفكو رازن جيشا تسيرعب زاك طر كج يظعملأو أوعحو ىرهظل قأي بيبطلل
 تا .اينيشلل بيبطلا لات(ىملا) ) مضملا(راوك ل حفلا( نازنإ م راوكدوت هدوم

 تفك كغ مشبال د علب أو ملو ننام لك بسلا ل ةخوطشلان 2
 بيبطلا لات(ىدعلا) تسي ربكم نأ سم مد تقر تسيربب زا مسه هدعم فهذا
 نلبي سفنلا تفر بيبطا ميشلا لاف كلاو حوش ةدعلا فعشاشبأ مشل

 .دعاطةنا ىرآت مك و ىمسغنلا

 |رمظب ةخوضسشلا لصتال سنا عاطغنا نوكي مندل بنبطاا لاق (ينلا) دوش تاع
 1 .ذلاتاملكلا هذهبيبطلا نموجشلا ممماطف ضرمادتام
 تقزلوحأايبيبطل اقف (ىدعلا) جيحومانمهونودبطزا ه ىحردربنيربوما
 تلو تاعتاذك هيابطلا نءودحاو باوح ىلءك م دق ثيثو اذ ها

 ف نمدماب(ىنلا) جدادتاةرداردردره ا دخهك و دا شا دنبا تلخص خيدم ىا إل
 حار إلك اجالع عمجو لكل عشوو اود“ !د لكل لعج هللاناوهر ١" اذه لطعي مل

 قولاسلاسأ ارم ياللا (ىيام الهئازإ «قباندوك ردم يعز رب« ىبام كدياز
 0 (ىنغلا )يابا ذكور دصملا لس احلا ةمالع ةيسراغل!فاكل ارسكب

 !تاجردلا ا نم ضرالا ىل تغب كتفرعم مدعو ةيابطلا ىف كلام سأر تلق

 ثخ نإو بضع نا « تسشونر مج ىا تفك ببط سإ» ىو ةيلاء
 ل اذهو نيتسلا غلب ل لر م نما عسشلل بيبطلا لاف (ىنملا]



 ثلا ذت كل طبضر أس ةقيعشو زج أو كلف اصوأ عسي ناك المال( «تيعشأ
 نا انعم ايقتسا لدف ىن(دبانن) العتسالاةادأ هب. رماا »ايلا خفب(ري) م تك درا د هعزتتتلب بن ىدثك ى عوز نحو ددباتترب وو ىوشم اليلخ يمر اسر افيعض الربو
 ءانمم(دنك) تي تيوصنلاو ةحونل اىنم#(ب (ىه)نناك[نضتدد) 0 ظنلا
 ءرهاوة داو ةعرج (هعرجلي) لحشب
 1 ربنيناكل مهتو تا. ىلع أب ال نسل

 توردرهو سمت
 ٠ أ هبقعابلا (ىربوالا هان

 هقوح ىفناف بح هرلاعت هربح أ ىأق لا سمكس لاجشلارغ (يملا) ةدحولا |
 .دوخ ٠ ىص نطابردو تسارببفورزا 9 ىوشم وهف :ةيطلو ةيمملةابح

 خورلاةهحب ايسا اب سيلتم ىأ ىبص نط ايلا ىلو شره اظاا !نم(ىئدلا) «ىنتاوذو |
 ىلا _هقولاو ىتل ا نانىلولاو هسفن ىنلا نوكيئشأ ىاؤبصمواروبمت نملابلا ىف نكي لولو

 نماضإ ايملاو مالغلا يصل حاصص ايف لانيفإةنور باش نملابلا قو فار ا
 5 تسب قاوم ياللا ناتشمنحلابلا يف هانؤوشلا |

 ةداعم اور شب يدفلار ع مادقاوروظلوار (ىغلا) يدس>نإا ارئاع ناشبااي |
 مهن أش ولعل ىفادالان ,ءدحلا ناكف نوكي مهعمءايسيشالا نددملا اذهفك ةليغثلاو |
 من كو ىزاسدسحو ضغب نات سبح ىلا لعن اسد ساد ىعر وو ىم مهرذفةعفرو '
 شايئاودبلا اذهل عف*ايلوالاوءايننالا لام نيغبلا لع ءاسخالا ىا ولعب لولو (يما |
 دونغ لاو ةبحيهأ مها لعل« ابوالاو اناا داو شبا موت نوكبوقم اكأ
 ,- تعسر س) وخارج نوح « يخسر ىازج ىدتا دبروإل كر وثم م-مءاهلاور هز
 «نانحاروانيبمددنخ ىوترب ال كع ىمملالارهفلا فيس ىلع مهسفنأ_ًاوبرش مهلعمدعلو ريت الاركعوا ةيتافنالا مهتاو مت مهمارجاز دسحلا مهلعش ىشاملا فيسلا ىلع 0 ”مهمو دمام ىلع نوبذعي م-حاو ةمايا !ءازج ىف ادالا اولمغولو (ىنعملا)

 نآلا ذك هيلارا يلع مضل ىلولاو ىنلا (ينعملا) ) «ناجن ستستوردرتمايق م أ
 ءايلوالاو ايننالا تناك ولو دوسحاب لوقبا رد خس وتس اا فج
 اهنسو هنا بني رصنن ءايشالا ىف هفرمتتمموقحلا عم هماين اهموتول | ممعرو دس ةمايق ةئامنالثلاح نع مهلربخال مجأ نظنال ”لركسحت وسو كاع عي ىلع مجو ىف نوكصغبإ
 ةيلاغا ءايشالاىأراذانةبهلالاةبوهلارهظم هرجدارا تغرئادبلقلاةلزتم ومذاق هانا



 اب لكيت |
 : حةئملاو رانلا (ىنعملا) « تسوا ىآلاب ون

الظوباقلاروب ران نم ىركسلا نيدلا من لاق مهام الك وفرعب
 فارعالا تيهتوم

 ةياوحرلاب مجالالارةقرعملا له أ ىلاعث هلا ىعسامناوةفرعملا لهأ نط اوءاجالافازعأ

 مهماتال ىلاعتةوةائكِم مخ فرصتءالو# اسنلا ف لاجرلا فرصت هللا ىو -اهف نوفرمصتب
 ىاعت ةوقكلاجرب مهرك ذصاوملا هئاركسح ذا تيجو هقاراع ذ نع عم ا

 صضاوانانيب زايتمالادجو هلكميلعهقا ودع اءاماوقدصلاجرو اورهطتبنأ نوبحي لاي

 نماو ةئرا مهممهول هيف ارعالا ناحتأ نان ةمهلاولعو قالا بلل ىف ةيلوجرلاب ماوعلاو
 اوتفتلاامو نانملا تاجردو ةبااحورلا ةورذ ىلع او دع هوننارنثلا تاكردو دب ءرشنلا شيضح

 فارعالاىنعاوماتأو تانوكملا نع اوربعىتح ناؤنملا تالاكىلا اونكرامو نيرا دلا معنى
 | رانلاو نجلا له ىله نوفرشم مهو نم-رلا دنع سدا رئاظ- ىف تانملا قوف ةبت سم ىهو

 ىأومف هنطتو ىلولاوىنلا قف تن هركتفتام لك ىناشلارطخا ىفانالوموان ديسلاقا ذهلو
 تيدا هجرهزل ىوتشم ماش ولعةمللاحاىلءودتتالو كن لركف قوف كولاو ىلا

 لا ذوعانغلا لباتمركتشتام لك (ىنعملا] يتيح داسشب هناردككن ؟هثسأنف ىارذ,

 |روظمو نمحرلا ىلع( طوالا بولفو ْئَدم امتالاإلاطت الى امتهئلاوهركقلا زبتبال ىذا
 دتنادىههرك هتبحزخلا 2 هان ارو كب لاتاذءاونانملاتانحل اراوأ رارسأ

 ولعل وكي نمهابيلوالا ولت تيميقوه ىلا ساتلا سولو (ىنملا) تسبح ةاضودناك

 مهوكلواو دأتي لب بدألا ةقاولعض وتركب ئنىأ متيبلا اذه بايع بدالاةلت
 (ىنللا) مدتتك اد لدله !بارغرد و دنس دصسم ماتم” نأ باو ىم لام هلروعشال
 | رظنم ىه ىل بولا !بارخ ىف نوعي و نو دحتو هيف مات ال هلا نالدصسملا نومظعي هلبلا
 عماوصلاو يملا دس [لا نوم ده وردم ا ورخطا نم ىنبملا ىزاجلا نومظعب مهاكف نمحرلا

 رك ذلا لم انو كل لب اهفرامز وا مئانبل نكي لةيزا حلا الا مظعت نأ مولع مدعا ةيلسالا

 لاقاذملو بلقلا تح 1 ىف لحم «نامهلاو هت بطاو ىلاعت ها بح نالسوملاةوالتلاو

 (ىنملا) «تارورسنوردرج دعم تسين اه تارخ ى!تعيمحن تزامنا  ىوتثم

 نمؤملا هيلاراتملاو اذهلزاحي هات بلازا 5
 ارطشلا ىف دك أىنعملااذهلو نمحرلا شرع سؤملا بلقرهتشا هنال هلا تببةغيمح قتلا قتلا

 » تسابلوأ نوردلا ني ىدعسم ول ىوتثم ءابلوالا رءاينالا واق ريغ دسم ال لاف قالا
 مهنوجو“ايلوالا بلقو وف ى.ةملا دصسملاْلاذو(ىنملا) ب تا داش آت سا هلج هاك دما

 دك | ىنعملا!ذملو لة دصمل ىنوقفرعول لاف نأ ةران ارا أى نعال اذهلو لم ادوصمل <



 هي دركناوسرادخ ار يفر عفا
 الاله بسر اديأانرقهتناكل مرو ضبغنو عجولاب تأيإ

 نوكتنأب ىف اذغالف يك ةداعو عبط مهم يف كالبقاونأ نيألا مولا كلاذر (ىعلا) «تآمح ىث انك ى برت ىعنوح « ناينيشتيزاقالخا تا
 ردنوج مهاوناشندأ » ىمىلامثهفاءانوأ ىلع الراكت ارجاسأا؟ كييميفاذكتبأ
 لهأ مراكتالا ىهو تامالعلا كلت( ىنعلل] هب تسرب ىهاوخ ا ىفاشي زدكنوج «تسهوو
 "ىف سيل تلقناو صالحا بلطت ىتم مهم تنأ تنك اطواهعبم ندر كيف تناك الهلا
 ةلدوكن او ىوج صقل ةءاكملا ذهل عملي الوموان ديس كلل لوغف ئش العلا زه نم
 لاصبتسالاحوملاىرهوملا لات جوملا صيدا قااه م دركى هحوبر دب ةزانج شيب
 كل: _لاورغفلل بوسنملا ةدق لوفي هلك ةيلل يف اودكلهأ هحاجأو هلام هنلاحاب لاي
 » ردي توبات سني دوك 9 كر عادم ةجونلالعف ىذا ىسفا كلاذو هيغ
 هسأر ىلع هيدي برشر أو حاندمأ نبل رودرا
 هو لافورد هن ةزبح .زو نت ةناغ تديربى وف ىو بارغلا تح ىلا كباونأبىح كي نوبه ذي نبأ مالارخآى أ.( نعمل« درو أى اهريزرداراتو ديرك تااطسرحاردب ىلع لاك الئاق
 لا كاتم نكي الب رام ىأربسزو ويشن كلي نويهذب (يدلا) ميدي صح وزد |

 ىقنلاةادأ (هن) ب ناشن هنو ماعط ىويورد هن تندر 3 7
 ماعطلا :هئار كاثع سيلو زيخراهلا ىفالو لالا عوض لانه سيل( ىنملا) ةغارلا(يو)
 ميلاسللا دارو ةاسمم قي هن ه هارمايربهرومعم سردهنإل ى+ هتمالعالو
 أ ىاخ ءاكاسوبك رتمسح و ىو نيعمو ماح ةوهراج ل سلو قد رط سلع - ىلع الوارومعمايب
 توج ) ىنالاةياكحل ان (دو)ليبقتل ناكم [ءاكسوب) «ةوبكدرو؟ .ةناضرددو تتوج هدو
 قرزالاو هدويكو ةربغل يملا فاكملا مغيرركلا (هوبكو روك ) ماوفتساةلاءالاو عابشالاب
 [ينننو ىم لوغف هفصب عرشم لولا شحوم تيبلا فنوكت فيكس لقلت ناكم لئيم تناكو (ىنغملا) مما شحولا يبلى ىيكرتلا فسولا هدارأ وكم هبكرال

 ىف كوتم 000



 قيضرحتو نامأالو نمأ الب تيب( ىدملا) يرتد ام قوز فو ردن هن
 ناك اذااذغ نولالو ء-وب ولا هيذ عامي: اصعلاو رافكلا ىلعت

 تييىلاعج ارريمشواو ةسفرظار دوم بكس وردك ةطس ىفوأ ,رعلا فاكتلا خشب داك

 ىم ئثهنم قببالو ىسحني نيتلاملاالكى عنرمقلا لاذ ىف ىئوردتكن كسزعغلا

 يولسالاو قتلا اذه نمر (ىنلا) درست ىنينوخ لا هددودزو هدرعت ى هاتف اهوا
 تفك » ىرتشاهرئنو مدلاب ةجوزنملا عوم هلارصع هينيع نمؤرمةلاوهو تبل فاصوأ دع
 نم عمم. هال ىسوملا لاق (ىنملا) يهرب ىامةاخار نا همر ه دحر !ىار دبابو
 ىو انتيولابنوبهذياذهمظعلااهقارزرز عاب تاماكلا كلنو تدبلا فاسو ىملا

 هيأ هملالأت (ينلل) مي رتش اهناشنااىاتقك ه
 كلاذاهلاتيتلا تامالعلا عما ىأاي سال ىلا فولت

 هذهر( ىعلا) مك جور ور سس ًراماجاع هالي ليوا
 :اناند لح أل شالو روزتالءادح او دحاو ىصلا اذ اهلاقىتلا تامالعلا |:

 9 'ن##قرومعم ش رديف « .مامط ىو ءارح فو ريصح إف 3
 لاش ةسملا ىف عرش م رومعم هفةسالو ينال بابك سلو ماعلم الوءوضالورمس حاتم
 طفلا ذهن مو (ىئدملا]«نايغاطارت 1 0-0 ىو

 م ا م

 عامشزا وايض دامك لد ناذنا ىماهف موكب اما مهسفنأ نع اهنوقنو !مولقي لب
 ءايربكسلا سعم عامشالب قف ايضالب قنا داباقلا كلاذتدبو (ىعلا جاريك باف

 لود (ىدللا) متودر تاطلسقوةزااوف ه درهج اير تسكيراوثلتت إو ىوشم
 | او رخأل هيلع مهاماوا ول مجالدودولا باطل لا وأ ةسحالب وهف مع ,قيضدوولاح ور

 لوط ىم ىلا عتءرك ذب ممول ثنأ هطار ذل هلئارك ذم مهل لصحو مع لق ترونتواوه>رو
 بلقلاذلا ذيئشب ل نكلر (ىنعللا) هي بار مق هر وسرعداشك هو باتت اروتن [لدار»
 ء ةرعملا ةبرع تضفالو لزالا سعت عليو عاطيرلو
 ثوحخروك وف ىم بلل ةوق نم اخجل ةيملالا ناضويفلا
 4 نذل فكنا مضن ( روك ) جارت دوخ لدروك
 ةربق نم مهالارخ[بطفا ذك ن م كل نسجأ

 ل ا



 تطل
 قانكر باغ ةزملاو اوه هدفا (ديز) م« كنتروك ني رع يح خو
 وانا تا مخ دازلاودازه دز
 روك ازومةيكرم (نيز)كن(ارتزلسع) (درمكى )سخن (مد) لوصخ ههجوو
 570 )ِلاراشملاوا ذه نم ىأ ةراشامسانباونم
 88 ااريغلاا ذه نمو مالسلا ءيلع مداوهو فس بار ىحتنأ هجولا الرهغو

 النا ىف ىسب ةايحو ناعاو ملء هلىذفةنبلا ب :
 فسوه ىوثملاقاذهلو طئنب و بارطشالا نم صلخي

 فقم (هج) ب باطغلل هيفءاباا (قفر) «اغورواربن
 (مد) فاعتءانمنيمأ لمف ةدودمملاةحوتم!اةزمهلا (1) قوف

 سو نازل فسوبتنأ (ىنعلا] رمظأو رأانهانعمسمأ لمت دوتاامضب ( / هجولا
 اهو رأو ىوسلا بحرهونذنزلا اذه يرانفا جودا هررثبلا اذه نمي قون لاصتءامسلا

 ىرتم الاجرمللأو
 يتلا ةادأ (تسينإا سالو(, شسلخ) 0 (دشمتع) باطنلاءانلا(تسنوي)
 (ينعملا) هنم ق ارفاللات ءاك اذكن ميال مهلونو ىرهوملا لات (دب) عيلان م (مييستزا)
 دب عيبقلا نم هصالخلاسيلو خطو مضن فلي دل دج توح نطب ىف كلحور سنوي
 ىلا عند لاقعيسنلا هسالخ ببسناك مالح! ةءاهيعأو ان جيبستلا نممالغلا قارفال
 بره (قنبأةلنياسول ان سنويناو) تاذا سلا ةرو-ق

 .(ميلموهو)هعلتبا (توحلاهمقتلات) رصلا فدو 6
 نم ناك !الولف) هير سدا الب ا

 االاولاال ثردخلا نطب ىفاريثكة وعي نيرك اذهل (نيمس

 !موبىل ااريق ف تودأسا نأ طير (نر 8

 راوبأ نا طيوم لا ساويذاو و

 0 ا ا دار

 'نيعجارلا هتننيرك | نيءبطملا نم ناكمنا للف ىول ا ةيدويع
 اذهاودلاعن تارك ذة زالجالا ةصالخلونونعب روع م

 جتودعبباب ىدب سنا ديزو سبح »© نول



 تبت كت وها نط هنا دئزو ه-هح ناكل ترااوهو نوثلا ن ىف اسم نكيرلولو(ىئعملا)

 دب ىهأم ني ياست م تساازورتيإ تح ىهام نيزا عيب وال ىعىمغنالاو قاف آلا نم
 ىرودلا عيستلا ناك لو اه اخ أكاد طوي اللا هلم ءناولا)

  تدلآ مويني ؟نوكيوكبام ىبةاساعيستل ا لافف ابيحتو ام غنم لأس قيقا جد
 ألدب (مهروهطن ءمدآىنب نمير ذخأ نح(ذا) رك ذا(و) فارع :

 وفك لسندعب الن مدابلس نم مهدعت جرخأ نأب(مهتابرذ) راجلا#
ىلع مهديشأو) الع موف بكرو هتبووبر لمالد مهل ب هنو ةفرع موب نامعنبر ,ذلاكنو هاوتبام

 

 ااوغت)الإنأرد داهشالاو كاذب(: دوش)انيرتنأ (ىلباولا مكب ريتلأ) لاق مهسفنأ
 1 اونيل الح ىسهتنا(نيلفاعا ذه نماثكانا) رامكسل ا ىأ

 و ءارفر و
 .نأبتسلأ ووفق حو هرلا لاذ مينسأآت يسن

 اهرارخاوا وعبست دعب لسور هديه ىذلا

 امااررعنادد ةرههتسبهللاارتاديدكرهو 1 لاقا نولو عبسلاوديحوتا ارح ف

 الاذاىأر نم لكوديلا بوتمو وف ءركا فيلكا دع هللا ىأر نملك (ىنعملا)«تديهاما
 |رمسببهقاىأر نم لكلوةبهناكىملالاعلاتوقيباةرثللا دن ءوهف ةدحر ولارع ىأر ملا

 لانه مباسو ةدحولا ىلا ل ساو قل اتعتةق13[ن وهف هتريرس نيد دهاشو ةريصبلا

 ساب »© حورو ىعام نيو تسا.ريناو جينيا. اوكي مف
 "ورك ةيولالا تا هلار ها ءاارابتعا ًايندلا هيه (ىنسعملا) ابوع

 رك كم قشعلاوهو قةملاحوبسلاروءنمبومجلا ساد حورلاوتوح
 أت ةصسنجا . ورلا تناكناو(ىنعملا ) ديار تدك مده ىو رده برو هدي غرز ىهأم

 ةئللا ف تيتو توضه ةيسم حورلا نكت نار ىأ الاو ةيندبل ةلظلا ىآ توما
 ةيناسنالا

 ىلاتاسوواهايند ةظرونءرا 2 دبة نمت ماخا مرتعسر تعاطأ نا حورلا ىأ
 ةفئالناطي_كلاو سفنل ادي ةعئاض ةبن امثملا ةسبترا ا ىف تيغنالاو تايلاعلا تامردملا

 نانيح (ىنملا] مديرات دركي ىب
 تنأو ل يلاؤح نوريطي وكفارط مهر ماك اين

 انهنوكيف ديزن ىا ىروكهكىبب ىغوت ةحسن فولط ناسقنو كدا دعتسا مدع نم مهارثال
 هارثالتنأف ىأ هدوحو بارفتاوهلامرغنملا ةيمدهلا ىازلا تب وتوثلارم كيد نايم
 انك مح ىنايهامتلا دحر اردوحونرب اظ ىم لاهل اربغتمودوجولا بارخاب ىمعأ ك نال

 الوقالي نأب مهسفنأ كليلع وبرضو ءايلو 0 (يذلا] يتارعدات ونسب
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 ناد مبستون شوك « ديدي دب ىغرك ارايهام 9 ىوانايع مهارنىتح كنيع عفا ورام
 ارخ ىلاعتهللار كا راذا مما مهتمالع معن ملوانايع ناتي ارت نا (ينعلا) مدرتشرخا

 م عتكروط# نموءابلعلا ةئبلا نم مهعيست تهمس نذا مالا

 اهربكيرا ىلا قاشلاواهور ,رغىتا!تاضايرلاب كيلغف ديلا لو سولاو .درأ نآف
 (ىنعلا) تسرد عيساتسسناكا كريس و تبسن تاحدشت د تايب دركربصولاك+ لوغباذملو

 0 م اي .ااهاون

 حاشريصلا نكربص هه .ج ردنا هراد ىعبسأ عبه وف ىوتم لوذب الوم رشح ناي بولط»
 ةقيقملاى معلا مبتتلا نانرب سل ثابردىاج رسال عيتادباذلمالإ ىلا يورتلا
 رس ,1!عرجترمصللا لات ديت! نافج رفلا حاتضمرمصل اريمصا لاقاذاواو ربسصلا

 ايئلارءاضراابءالبلا لابمةساوه لبو ىولبملاملأ نءئوكشلا .

 اريصرم سان ىلاءت هلوقرسسض اذهب و هالي اتارمع فوهوموهنب رمثي نشيل اسال يدرك
 أرمسسلا مالا هيلع لاقل او احلا ماكحأ لِ تابنلارب لا اوما مها اربالاقو المح

 نيبنلو اهيشليلعتهمايقأ أرك ذانم دفدذو ٍةمبهسك اؤؤيصلا ناميالا ادب رقوتا الاف
 بلاغلا ناك اذا ةلزنملا بتكلا ضدي فب مكمل رلملا ءىريشما !ىوررك دلاماسقأ

 |متق ىرك ذبح رفا ىف دوادلا امته قاوكتوأو هش هو ينفد ءىرك ذ ىدسب# ىلع
 باعلا هنرثوءودانع!ماوعلارك ذوهو باقي ةمغْوَمَ آلا رك ذ عاوبأ ةثالث ىلعرك_ذلاو
 /باوللا هْترُثو صاوم :ارك ذو هر دابعل ارك ذ عسي و باقلاروض عمن اسللابرك ذوبنذعنال |

 | صوم ص اوخرك وهوة بج او ةفرعلارك ذ نعي وم اضعالاو ح راوم ا يم ل ذو
 !تسهو تن موسنآ طارملوبنوحربم#» ىم لانا د هلو اهعرمبعتلا نكمالهنرثو
 أ هدارأ (تدرن) هرملاوهنيماللا مشمتن (الال) ةرطتتلاوه (لو) 6 تئزىالالدببوغ
 لاسولا بنام ى أ ةنجلال2.يناجلا كلاذو طارصلاةرطنم (ىعلا) ءاغلا

 1 اريصأا ىلعربم هناك ة ب ةيعر هلا فيلتلا اشم لعرب سيلا انزال اىذلاجةدهاشمو

2 

1 
 رم 0 3 ت0
 (ىنعلا) بوب اا لالا نال (هكياز) لسوال.(تسينسو) رشنتو



 يم
 ىرااتبوبحلا نمىرلل ل تقال هلال بوب.حلا

 ىف (هتلاباوث) صصقلاةرو-ىلاصتهللا ايلعف بوب
 3 ةنالاىأ اماني الو ايتها فدوراةقوأ ام (انل التو نمكنامخ) قالب ةرخآل
 !!نعوةءاطلا ىله(توزباسلا الالام باتما

 .أ | خم ىلءنورباهلاو ا وهعنو ةرخآلاو امني زواسب

 قر باقل + ةهجاجاب (لد ادأ(ىا) ملك شقت نار م رارعسدصاع
 فاكلاو ممل ارسكلكح ظفلثاي (لكجشن) 00

 تاطلسةذارأ ةقيقحةءالولاوةوكارأ تءابق كرولا نسح هيب ا دلزمسا 0
 قوقرا(ىنعلا) لوغب هتاكفهءمازعىرابلاةرشحازامجم هتاف

 | لكح بوح ش عن ل حالربصلا صوصملا ىلع كاربصال ءانرم هلل قوذ, :نم هلهذ ئثىأ بلا
 كابرس ح وأ يظع نا ىلماثلناو لاعت ةوم حو دمملا لو ءءلع هللا ىف ءلوسرلا بحوهو
 ةللاعابلاو املا نس اهوفرع ىلاءٌودنااة.ترهءذهو لاكلاتاغص: فوسولا ىلاعت

 قوذلا(ىبملا)ك ركذزا فو دوبار تنعم وزفرك د ازغرا وارد رمإل كوم لاتاذهلو
 سفنلا عمن طابلا ىفو نيدملا ةلكءالع الرجال فرامل عمر غل اوركسلاوءازغل !نم لحرال
 .|أدانيدفرت درج ىوتشم ريشي اذهلو يرفلاوهورك للا ن مشتل وذل نوكيو نيطارشلاو
 مسكون مسا ةمجملا لاذلا فب 6 )4< راركناروا دريل مسا ىوس هزاز دق
 هو ذهنانمو دش 0 ال بروس تايدلا ضمت

 ةههو هركفرا دم دحأ لك ةعؤرو ردخاولاة مآل ل ذسالا بنج
 8 ىونثم لوغبا ذهلوا هم ةرابع ل غسلا ةبنسم ناقه رغلاو قل ارعسأ نوكي ىذلا
 لعن (ديزوما) عزذتال (سرتم) «سرددبزوء!لفسرشسب وك ع سرتمىو راكان |
 اندحجخا هنت لظموا ادار والا لا ع ا

 0 هدا هزم 50

 هلا ل-هر ,اليفرملا نمرة ئةورفت ثلا امادام

 سرتتابا د ى العز ا ىونشم الشرمالب 0 ,راعأل
 .دلامناننياثاسلا قا نم فومللاام (ىنعلا) يي تسيهر امانشمق اهلع ناك تح

 اهفءابلاو ديذلا تعج ىهر ظنل نال زبخ ةمغل ىةليسو ق> انا كلن نال ةازغل جاع
 ةلئاق فعشلاو جايتحالا ةرا ,ولظم زيد مقلب :.ةمىأربخلا ةادأاتلاو نيل او ةهسحولل

 كاسل



 ةمالعانأ لاخلا ناساب
 5 مشي نرعفلاا اذهىلاووأءال

 نءىبسصلا فوغ نا ىف أله  مدرعان نمك سرغم لهو ىأ 1
 هنكل وا_ءاابل ا طر هاظلا ىفناكو لو_ةيهاني ةرلاوافا بلاط تاكو هللالاج ىز لاعوهاذ اهو ثنخما لج ربت ىفال ف غغالىوساي صل لاذ لوقو

 ارغسالاوه (درز)دجو (تفاي) ىسلا (اركدوك) نيشملا مضل اوهتنزلاو دحر ايلا طتطتعلا ةس رعلاب ءانعمو ممللازغتكسملا مالغل اة رعلا فاك اارسكب (كناكسع) :دصت ميزالدوك دشدر رز « درتتضانأ دوك ىذز لنك قي ىم ىْغس نط ابلا ىف
 اييصدخو نخ خذ مالغ (ىنهملا)لجرلا دسق (د سم دصق) فود زإ)ىبسلا( كدرك)
 ىأ شاب نءاتضك ب ىوتشم قع انشلاب هلل حرلا دق فوخ ن مىسملارغصا ا درغتم

 ىأ نوكتلا ا مبدارأ دونو بلطلا ءاوخو باطغ ءايلا (دويىهاوخ) تناءانتامشب (وق) تاس فرح (هك) بربحماءانعم (ابيز) م نمىألابب ديه
 تنكو رانأ (ىعلا) مآ سماره ن تنور اوسحج ءارمتا دعو هرك نمو ىم الءانرأك ار قوف نركتسلنال ف غالو انما نكفوبحماب ىملل لاقوءرهال نشملا مكقلا مالغلاوهر .1سرغتم (ىعملا) قوذاهانمم (نم ىالاب ري) نوكسستسا

 هلىذلا نكتار حاس !ىفلاق ثا لفاوالسرإ 1 7
 ىدصاللاقاذهاو تنضمو هفانهاكم تلوحر قع هتولأ تيلغنا .اعبجءاسنل او لاجرالام
 ناطي_ثلخادلا نمو لجر جراما نماذهف ناطيشلاو سغنلا لوعش روك ذلا تنفلاك ىأ اً اثعم نكلو لاجرلا روس فره لجوناك اذا (ىنعلا) ينيعاوبدتوردمدآ دهربزا و« ننجح نا ىعمو نادم تروس لك 1طن له ىردغاك ”ىلءرجاو ىلع بكرا
 ةرو ىف ناكولو ىبصلا لوعفكر وف تاوهشلا بولغمو تاعاطلا ةروم ف ناكن ما ذك يعا
 / تفزاقامارز »دن ظىم لوغياذ هلو امج
 نسغلا ل اذل(ارمخ اسنآ ) لبطلا لاذ ىلع (دإ ورب) ناب فرح (مكداع مرش (داعوج) ماطضأب (ثفزىا) باطغلل ايلا ءبشلاو هو ندينأمن تنأء,2(ىلاب) ل بطلا اذا(ارلهدنآ)
 أرورطلبرغبالو باعُلا هسنم عزفبا و لب طلا ىلع دوعلا برش ءاوهلا بالودللا ةلرحانأك ا دوع هيترطب ري وابالود هيلع نر هتطصإ و ويطل اراكوا دذع هنوعضي ىذملا مسحلا لبطل, حالسلاةروس ره ىذلا هنع هللا ىشر هبش (ىنلا) ءاوهلا(داب) برش (ثفوك)
 اولا لبطل ىف هيريشدوعلا لاذ اف ميس ىؤترهاظلا ىفداع موق ثمن اب لاف
 لب طملا لثمن اطيل او سفنلل عربات ةريسلا ومادة هروسج ةروسلاف نما تنأ اذكف

 الئامرهاظا ا ىف ارح اص ناكولو لعل اوه ذسهو لاؤسلاو رد
 0 29 لوةيفحورهئلاس

 تو



 (ةلقفا]

 تايخوسمه ىلبطر عب هب داددأار دوضراكنشا ىنحو ري ىراثم سانلا تلاع ثم ع زفي
 ديص(دوراكسشا بلا اعنلا نم باعث ىأ ةدحولايلاو بلعتلا هبورلا(ىسهبور) يزد
 (ىكنب) لجال(رع) ىلعا مهاد) ءاوهل اوه ىذلا داب لاةفو رصم لوعفملا ءادأ (ارإ ةسفن

 (لب)هزيغو تيزلا عضول هنوعتط هيىذلا فرالل اوهو ( كلي ) لم( وسخه) ةدحولل هيفءايلأ
 وام فر لثخ٠اوهلل هس ديس ىطءأف لوطلا اًلاذىأربلعت (ىنعلا) ءاوهلا نم(دايز) هولمب

 ديدن نوحإل كم برغوهديص كرت هفوطوانوس ىلعن ءاوهلا بدب ىأ لبط لج أل ءاوهلا,
 ده(ويش) لياعتةادأ (نرد) م« ىعدخ نراه قوختشك ه ىم ردا ل هدردلا
 كاعمجار ري هشوأ اقل (ئمجب رثوال لبطلاىف (لهدردنا) ريل انعمرك د مدرفم لطم

 ةايلاوء افا مذن ( قوش لاق(تفك) ةيردسلل ءايلاو عقنلا |ميدارأو نعمل ىمب زفو باعتلا
 (ننت)فرظنأا دهسا الئارسكب (كيننزا) نسحأ() ريزتخىأ:دحرلاديف
 ىأررباهظالوانعس ةيفريف بطلا نمابي رققأ بلعتلاناالف (ىتعلا) غراشلاوعو

 اذكءاوهلاب هولمملاغ رافلا لبطلاوهو ف رطظلا | ذ-ه نم نسح ار يزغشتىاق اولا اهوا هذوج
 | اك وطبان وعل ةماركلا نم ىلا منا لبطلا ةءانم ف نكرم
 ازاوازدنسرتنآهب ور في ىوتم هنماوبرفاذنقسملاو كيلا نع ةيلافنا لبظلا تون لم ىه

 (شلفاع) سرفلاةدعاق ىلع هو رعسج (ٌنا رإ"ج لفته ديزنا دثج سلفاع ه له»
 ناس فرح (هك) برضي[(هنزإارادقما ذكواذك (تنآديح) ل هد ظئلىلا عمجار هش نيشلا

 !ذكواذك ل بطلا برضي لقاعلاو لبطل توَسمَنوفايىانلا ماوع مهو بلاعتلا (ىنعلا)
 انال 4 لثع ةعب رشلا قارب ى نع بك ارلا لقاعلا ا ذك لغتالهاسنالدالئاق دفانعالو

 ان فاذه يت ةرىهشيير دعك ىراوسزاوا تديسروىزا دارسة صقل لوقيو
 قراوسد» ىوتثم راجت أتاذ ةدسأ ىف ابهاذناك ب كار نم ةفوخو ماهملا ىار
 تالععا عم بكار (قنلا) مبيت نار هتسرقلا دك ه بيهم سنو جلاب
 قونثم ةدسأم ف فيطلو ببجتس رف لمراسوراس دان عة دئاز ةريثكة بيضهلو حالسلاب
 لاذما لادن ار أر وعلا) عديتكرءاررا فرحت سن ه دحام كشك هارت
 بك ارلافوخ نم ىأ سوفلا ب هسئم فرخ ممم قافت ١ كح ضيمملا ملا بكأرلا

 هروح( يذلا) مدس مظفر حرك مفيعش نمو ةزالنا,راوس كرب نإ كع
 تاهو ناهوإب كم هج ىدسج كاكولو فيه خا: الئاتءاهلاىار ل ءسراغلا اسمو.
 يما ىفتنأرظنتالو مسا (يندلا) ينز هرينا لنج تاورد مك هله ن«ىتفزر دونركتم

 لبن هكورتغك لو ىم ابيهمرهاظلا تنك ولو زرمتلا ةأرملان «ىفدأ بركلات
 بهذا باءارال ماهسلا ىارلا(ىنعملا) يشب وخ سرا محا دا ىوترب .٠

 تأقا



 تيلوحرف « تشكراكيبت لاك ار اكس ال ىماذه
 3 3 برها ةميرعل!فاكنلاو ةيسرافلاءابلا مت( راكب ريثكستلا
 ل اهتلتق دق سانلا نمريثك (ىنعملا) تشكو مسن ىف نكلا نك ةيناثلاو هئلتك
 هنأ موكلل لاتقلا ءدصقنا ممم انظ وو دخأ فكن مهفيسا الكهتيلوجر مدع نمو برحلا
 عمط نم كل ذو هدي وه ىذا فيىلاب هكالهل ا دسنوكت :رآجلا مدع لومقيهحو رماد

 اذاهلو كالو ببسي فوه ىذفا هحالسنوكسذ هحال -ىلءدامتعا نمرأ هحال ىف عاطقلا

 (رك) تادرمىئاشنوحتناجت نر « ناغسر حالسوتىثوبب رك ف ىرتشم لوقب
 لاجرلانمرهو عسر عنج (ناقسر) باطما ةادأ (وتإتسدل (ىوس) طرشاةادأ

 كحورتبهذ (تناتفر) مسر4لاغي ةيلوجرلاب رهتشا نملك اذه ىلع نيروبملا
 ثنأ ت لولو (ىنعلا) مالسلا اذ زبر (نادرم)تنأ نكتإل(ىئئابن) ريلعتةادأ (نوح)

 حو رتبهذا برم ا ى عاراص امادقمالحر نكت ملوةيلوجرلابنيروهشملا لاجرلا حالس
 مهتاملكم فرخ توما لهأ سالب دح أ نيزئاذا ا ذكهضئالو حالسلا لاذ لحر نكنولامل
 | الو ساسألا كلا نب هوقنال ةرامالاهفنداهج ىلع ارراسالو هللا لهأ َءر رابملامثالنكم لو
 ناب 9 ىم يواغلا بيب ل كالوغبف ا هجالماموتْقن ان هك ال لامس نوكسن لب تاملكلا»

 نيز ةوزيصف قره « رسب ىارآدك نين نكس وهوديلارسكب (ريس) يرسدبب
 الدين مفيسلامراوفحورب و ردنو سرت لؤي( ينعم ا) سمأ لعف (نك)ةفردخاو سررتلا
 ل1 كرتأ لوفي اان دق باك ن اطإ لا زد ع مت أردخأ سأر الب ناك م لكو
 او هئاَسدب ضراوالعو لح حلا لبق نمىأب ىذلل كح ورب سرتتو برحلا

 لزمه « تساوركمو ةيح تحال -نآ 9 ىم ىلاعت هتلارهق نماهش هللا ف ىف نم لكان
 كلبخوه لاذ ذلحالس (ىنعملا) حورجتاهاتعم (تسخ) يي تستوتتاج مفوديباز
 كيقئاللاةلحور تحرجو تدلو كنماضي[ ك سةنو كلدوجو نمنالس ام الر كسعمو

 زيح نيزىدوس عيهىدركس نوح ىم لوغباذهلو امسهل لرتلا
 أ ليحلاءذهنمدغتسن كنا (ىنعملا) يلوددب[ شهب

 مولعلا نا اولا مجانا. لمعت تلا لث اسملاب لسمتو فراعملاو مولعلا نم هءزمعت الىذلا كلرنا
 نان حورلل تاحارجو الهلل ببسن ار الا ىلع َنّوْمَلاو بسانملاو لاملاليسحت ادوصفللا
 | تايحومف ىاعلب ابيسيوكيىذلا لءااو: احلا ببسوص ىم اعملا نع هبحاسدعبب ىذا ارلعلا

 بلطى ركن ف الرن « ننزرب ىدروخ طل قب نو> 9 ىم لوغباذهلو تاكردو براقعو
 | نمةدحاوةرمعفتشمو نونغل ارامتأ نم ةدحاو ةظم لك أت كانا امل(ىنلا) يتلا بر
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 مولع نم : دثاف ىلءلصت لولب! سال هوجو فرصو بسانملا لج ًالاهتل ه> ىتلا عولعلا
 اند نأك انوتادايعلاو تاعاطلا.ننلابربلم اوان لا قلعتلاَّنفلا كرتأ :ةرحآلا
 نوح ال كم لاقو كل ذب حرس لمع الب لعل اوه ليما يلا هلا بلط نمهدا ضهر ارسأن هللا
 عئاسجلا ف لات(فوك )6 عوشزردكبو نك فوك تشي وخ « مولع ناونريسسأ كرايم
 انو 2 ص[ لف (نك) ايلاومحالاو هلا ةلامالا عم ةيهلفاكل امضدأ
 نكىأ 4.لاو محلا و ةكرابم يلع ةةسالذلا مولع ىبهو مولعلا هذه نكت
 .الىوك كنالم نوط ىج مولا نم صاخاو قماواثيش لهنالهنأو 1
 كهزتنانن امال انا لعال نحس ىو. ةكاالم ا نئسالثأت (ىعلا) ياننلءامريغىهلااب

 تاتدركت مالمو ندرك لاوحر دب رويبارعاة هنط لاثاذهل ره مالغاا مولع نع
 ملاب لدملاءارغلا لاق لدملا ىف زمرلا هعضووفارءالاة سن ناسف اروأ فوليف|

 كئاش ل دعو كمالغل دع ىدتع لوغت لئلا رسكلاب ل دعلاو هسنج ريغ نمئشلالداعام
 دحاو ىف ءاومجأ دقو نيعلا تدصن_فحنريغ نمهتمقتدرأ اذانامالغل دعب امالغ ناك اذا
 ةدركراب فارع لبو ىع ىنارعالل ريفا ةمالمو ىهتارسكسصالابلدعهلا لادعالا
 | نيبولمت نييك يلدع لج ىلع ل ىنارعا(ينمكأل كيري هادزا تفز لاوسو د ه ىرتشا
 ١ (ىنمملا) اوسارو ادرك را دبا ثي دلي 2 ارعرسر تسئل فى عب نم
 انوسلا: هدارأزادنا ال مالك بحت سوتجاملا سأر ,ىل_عدمتىبارعالا كاذو
 تفس اهرد سب س طري نار دارسة كي شدو او دست نطوزا و ىمة مكه ابا هاكتم

 أى بارعالا اعجاب كلا (ٌشدروأو) لاس( دبسي .ب) نطولا نم(نطوزا )
 ذ دعاق ىلعرد عنج ( اهي هرد] رباك (ىس) لاؤسلا لاذ قو( شب 'ردغار او) لومال (تغك)ا

 ماكستلاىلاهيىفأو هنكسمو هئطو نع ىنارع ,ءالالأسو(ىنعملا) دو شخ (تةيإ)سرغلا

 هلاوحو رف نبأ 2 نفك نزأ دهؤو ىوثمةريثك انراعم فوك بغلا لالا يلا لاذفو
 ]| (ىنلا) اوعضأوم ةثبهلاىهوةببعتلا(مدنك 1 « لام قودص وكبهدثك [تدبج
 دص »لق هتيب# ئثىأ نا دعلا نب اله نءدحاو لك ىارعالا فو ليلا لات اذ_هدهبأ

 تر نر .ةك الم بذكتا الو املا
 اريل مر رخأ ا ّيد_>- اولا ىل دءعىف فولي شلل يع ىفارع ,ءالا لاق (ىنسعلا)

 تفك « لامرزباىد 0“ » ىو هينعفنالو لوك أامريغ ىألاجرلا تيد
 لابرلا هله تلعج فيك ذارعالا فوايذلا لاق ( م «لاوجناديانغاهتات

 ىم هئامللبا ديجو لدعلا ذه ى.ءالىت»ىنارعالا لات اءامع قشير بعت الحل معلا
 فو.ايفلااق (ىنعما) مارش هرفقزازب رركدرد ع ارخلنت ك0 نحول

 عر قارعا



 ارنهلاولاكملا ل_>الهغرذو هبكرخ آلا لدعلا فهبفص:لدءااوهولثتلا كاذ ىبارعالل
 ىم رئهلاو لمعلا ىلمرثاد محلل مغن[نيادعلاقربل 'فيسصتتو هعفتالىذلا لمرلا راف
 نيد ةلك(شاباش) يي رحرها مل ب اشتفك « رتش مهو لاوحددرك كابالا
 لاتافيضل هلا اذيأو لدعلانوكي تح (ينعملا) ارورسم نكىأ شايداشنم ةهخع
 نيف دركذ نين باو ىم نامزلا يكح ةر مل اله. ارورسس نكي ألا !ذولا نه ىارعالا
 :يقدرك كلاذك (ىنعلا) «بوةلردمدابب تبرعت يثجون « بوخىأرو
 ىو اذهىفب بل اامزمتلاو ةمشل ا ةدايزل لايم ءىأ بوخال! لح ارئايرعاذكتنأو
 قعدت م (ىنعلا) هي ةرمالس دات نردرتشارب شلك «٠ درك مهو مكح ري دمآش حر إل
 ىم هيلع لمد ىأ بح ىلع م ل ادعي نأب ىارعالا أ علما لجرلا دصقو تتأركسملا
 لجالو م١ نكح رشم هدو لاما همم يب نم شوخ مك ىأسنقك زاب
 هيب اضيأ كل امن م ةعت ف طل همالكن ماد_مكحام مكعلل لاقا له دعت مكَملا ةغيقحةفرعم
 ”تسارىوك بى هتابىربزو و « تسارتك تيافكو لمعي: خياط ىوش ءانإ اهخرشاو
 تفك ىو ناطلس مأيزوتنأاهةةصلريبدت نسحوتيافكو لفعل اذك (ىنعلا)
 , ْ مهما رها» لامرماركشب © ماهماعزا منو درهنبا
 ةرذد ىلا رظنأننئالانذهدحأ تس
 غا(داك) مب راكمارامتاهنو نان
 ؟فئلا مج نانلاراكو روثلاورغبلا مسا
 ىارعالليكملا لا ةرعبلاو لالا لسع يكشتلل فارعالا لاق (ىنعملا) رغشال
 تسيح تن رشف ال ىونشم ىئوغتالو فاح ع ثحتالكأ دتالاذهالواذهكلءأال
 تيبلا شا قوهتخرلا (تتخر) «نكدوكونكدوك ارامتغك « ناك درد راب
 مشب (وك) ىلا ماقم ف لمعتست (ىراب) باطخل هيف ةيناثلا
 دبل يكسسلل ىارعالا لاق (ىنسعملا) ناكمو نكد ظفل ىف هتلخد
 دما مسرب دعنزا سب تفك م انل ناكمالو نكد الىأ اذناكم ىأو انناكد نبأ كسا !لاقأ
 الدفن كل[ -ا دع مكسلا نارعالا لاق (ىنعلا) يم ةتيبوبغدو رات وولق دج
 1 تساوتا لا سمىابدك | »ىو افيطل مهنتوادرفنمىشمتلناغ كريئاتدوك مهاردىأ

 هايبكتلعم(ىنحملا) هوما هيرهم( روك ) ساحغ(سم) ع تساوترنرهك اررتنا دو لمع
 ىم معلا ولغسعلاو ءايج !بحاس نأ ىأ ف عاشملعو كلمص رهو وولاعلا سامع

 ىنارمالل لات (ىنعملا) بش توق هوجو يدم «مهرد « برعلا جواب تسن هللاوث ذك“
 ىو ةليلت وت جرخ كلمأ الى ةلبل توق هوجو نكح ل كلم عمبج ىف برعلا ديسسلب َ

 ة
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 ٍلكلانايرعو ايفام ىسأ (ينعلا) 6 مرام اده ديم نار كره هب مودىتةتهرنتهئهر
 تسين م رهو لضارتمكح نيز ارم رمإل ىم بهذا 'هازيخ ىف اطعأ نم لكو بن

 اييغ ةفرعملاو لضفلاوةمكتملاءذه نمل سامى سبل (ىنملا) يسوردرلايخزح ل صاح
 # عرسرو ىو دراسات « مرزارو دوست ضنك برع س9 ىوشم سأرلاءجوولابملا

 .ًارلع ثاتسوحتو مؤشر طال تح نما د يهد نك مكمل فارعالا لات
 ”ودسمكح نآررودإلا ىء ورى عم وشا

 ىأ ىازلا عشب :_اثلاو يهوى ماهانعمىازلارسكيفوالا(نمز) ين مز ل هارب
 موس دامزلا لهأ ىءنلقاتنال شل ةمكمملا كلنىنم دعنا (ىنعلا) تقولاونانزلاهأ
 ةادأ )مور ساو نمسسمرارترو ه مووخو-نب نءوروسنآول, ىو كرابريغ

 اذه (ونيا)أ(نم)بهذاءانعم أ لعفءارلا خشب (ور) ف للا كاذ (وسن) ديدرت

 ةادارك .-#(بو) لال هريس عراضللا ىلع ىةلظنل تاخد (مورحم) فرطلا

 بناجلاوفراللا دلاذتنأ ب هذتنااما (ىنما) ماد :؛ رمل (شييهر) كل(ات) طرعتلا

 رءارو وفلخ ىأس باو بهذأ نأ مادي رط ناكتاو. املا اذهل ودعأانأو

 هنعلاياريغلا ظيهناوهو لال_اررضم ترص نال شقي وظعتي الو طب نللاذه لاب
 نكمل ايمأ ناكولو كل اسلا تان باق واكمل الم هتيصحاذات هبلقةراسعل ظعتتالو

 هتائيسمتا لدبي نا هل جردا ١| اذه ىلع مام:ادأو تانم اى ىه- دامتعا نسمع

 |نيدفامصضلاة (تاثيسلا هلا نا) دومة وتس ىلاعت هللالات تانسحلاب

 أر اهلا فرم ةينارلاو ركذلان متاملآسل الامال ىه تان اراؤنأ ىأ ىريكسملا

 |ةيناسنالا ةيفاسفنلا تاو اء اش ىف فرص ىلا ثاقوالا ّت طن هذ. ل يالا نماغازوأ

 اركيدومد تك لاوج كبل ىونشم لاستف ىنارعالا نال نءانالومواند بس ىحاذهلو
 نيرخآلاوتاتسهلارد>اولا دع (ىنعلا) ملي رهدرصىاهايح نيزدونم و كيرزأ
 لمر ىًأ كلب رهدرم ىهيتلا ليلا هذسه نم ىلنسح أ ىسغن لج ىلع يلو تائب الامر
 اوف ةدئانإل ةورتالا فراعلاو ةيقساغلا ولعلا انكم يف: دئافالد از كورتملامو عفر
 (سن)#« تسيهتم متاجو كلربابإلد هك ه ثسيفبحا لرابم ساما قبحا لي ىوتثم لافاذنماوأ

 ءابلا عشب لرملاو عمم ة-وتفملاءابلا ) راب) ريثكتلاءاشناهانعم ب رعلاءابلا ذب

 ةدهح نم قولا (ىنعلا) بلقناىنفإ | «دارأو قرولا“ارلا نوكسر

 طا



 تي ا اا ا كت
 ىلاذبر قل كيدز هالتدتق سنا لوز :راقشلا ثم ىسهتنأ كلا.ساب بلطت
 مب رأ نكمي لاوزلا نيدضوملاىف ةيسهدهلا فاكلا مشد مكناف كفر ظنالو عسبطلا

 « ةلشو نط ديازف ىندتمكح ف ىو ث نيل ىلاالكى عف ناصقالا اهانءمثررعلا فاكسلا
 ءايلاو نانا قاءرسكب و لوالارطشلا فلا دلامعشن (يند) هتاف قوت دريىيدتمكح

 ىف بجوتةيقدلغلا مهمواع نمايئ لا ىلا ةبوسنملا ةمكسللا (ىنسعملا)
 همك اناونيعلا“ ,ىدلفلا معز تناكوإوكشلاوو اي زترنيلاو ملا

 1 ل اةروسف ىلاعتهقلالاق لسه نافتاولعلا قي عم اهو

 زوأدمف ةمكحلا توب نموءاتينم) لمملا ىلا ىَدولا عفاستلا

 م 6-5 ا ديالا ةداعملا
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 نوكتو كلل !قوف كلاسلا بهذتكدلا ىو لامك الوموان ديسلاناذءاو ةيملا لا
 بهذمو برش وهو ةنسلا لهأ ةئيهىف ناكنملمأو لاما: دهاشملاببسو لاصوااابدس4
 لجالا هول موه[ هامل لجالل دملاو مالكسلا لع بتك اوذلأ نيالا لدجلاو فالللالهأ

 راطتلا توكسلا نيبشرم ناسورلانيينايرلارئاصبلاىوذاجاورغكو وةارادملا

 2 ذ- مهمذرامطالا تحت اوال اراشملابيغلا

 ىلعاس زوج ىازلا عنب (تاهد ز) متآيتتب روع هدوزقرب « تامز رخأ |
 ىأرلاب اس تاعلاوهو ( رب ز) لي ابحا سريغا اوه سرفلا ةدعات

 هام مذقتلاوهو شي عج (تابنيشي) ىلع ( ي) مهسفنأ (شي رخ) اولمأواوداز
 0 نامزل ارخآءالغم (ىنعلا)

 ال هريس هلااش-
 فب ليلا نولعم (ىنهلا 0 : ممسك



 هلا
 .هارقفلا بولتاوحرج معاك ماهسو مهنامززهأ اهبنورغب ىتلا لاعفالا اوملعتو طالخالا
 ءاعّدااماوعداوءاطع موسفنأ اوعمو تارباكملاب ركملا عاوأ تعساوبهذو خباش او ءامحلصلاو
 ناكلانأوتبلا اذههلاولا.ةفتيبلاعنط: مار ةلهتالامرو منزلا يداك حلاصلافلسلا

 |ريسك ادوبناكمدادداب# دوحو سفن ىاضسو رادياو رم هول ىو: انالومواتديسلاةاذهلو
 اهدوجو سفئلاءاضتولاملاراثياو تادابعلاوتاعاطلا ىلمرمصا (ىنعملا) يدوس
 فاسوالااوكربئأ ةدئانوارب-ك ١ لاذ نوكي نا نيم از ىوهللركملا باعصأ هوطعا
 هقلومااةفيتملاو هب رطلانا اولعتإلو ل اولا ةرثكو لاملاو يقل ا اولغتسشاو ةروكاذملا
 دياثكبك دئابتاركف إل ىوشم لاقاذملو ةاراموت اهايمالو سفن ضرغالب هللا فو
 اميةتسماغيرط ذي ىذلاوه عفانلاركمل |(ىناا" يك شيب كدشابن اءارو ىهرا
 ةئسلادجو ىلع تاعاطلا قب رطوهوناطلس هكل اس عادت هيخق أب ىذلاوهريشتسملا قي رطلاو'

 ءاشؤو ىونش.لاقاذهلو دش مم ةطساوب ىلا عت ءراهكل اس لوسول يب سنوكي ميمتلا !صولمناب

 ىنلاوهناطلسلا ةقيمملا ىف( ىنملا) هي دويمشركشلو !منرسمهن و دويهسدو را هكدشأي تالا
 نيملالس نملبايتدلانيطال_كرك اسعلاو نزامخماب اناطلستوكيالوأناطل هن نمتوكي
 كليزعرسمخ « ىدمرسو أها تدم ىوتملانانهلو ايلوالاوءاننالا مهرترخآلا
 كلم فرشوزعكه نرشوءزعدا دري وذي دمرسةيدبأ اةطلس بت تح (ىنعملا) م ىدجأ ند
 مهدأ | هاربا تامازت هو مهدأنبيهارب ا: ديسبل عثواك سو هيلع هللا لص د محال بوسنملا نيالا

 همله سام اهيرصأ اة اح ىلع مهدأ نب رم .اربالةممآولا تاماركلا ناس فاذه عاصر

 قاعها تار با وقسم تادماملاجهارازمإو ىو
 ةفاسىفءدعقو ول رط نمىأ هنانءرارسأب هللا انسّدق مهدأ نيريهاربا نع بن انملاو تاياكسملا
 2 3 «نابش[طلسد [تخودىدوتنادإل ىوتيرعلا
 نك دسرارعمآن أ وف ىم كل انهرممأ فر وغلا ىلءو ةتغهءاك ناك ورلا تاطل سلا ذو

 جلا دبع نم ناكر مالا لاو (ىنسلا) يديزترل ده تاتش ار 7
 | رددش هرمح 9 ىوتنم همظ# ىأ هلة دححسلا لعةروغا!ىلءو مهدأ نب مهارب 0

0 00012 0 
 اهتم هفنلهفنرالاالاذالئانجشلا لاح نم ةناىارخ الك راس هفلخو هقلخو

 |(ىنعملا) فرحي راب سد رمت ةركش كلمن ا:غادرك اهروك ول ىونتم
 أزمعب ة:دلاريثك فرحرابتخالا اذهور فلا لا ةلرات او هكر ثواهظعئلماذك تلقأ هناي
 هي ديزيهنزوس نادربادك نوح «دنكيم عاش ملفا تفهدل و ىوتمقارلاو عءاسلا هذه
 هجايتحا نموها كى ءةربأ برضب نيلثأسلا لثمو ملاقأ عيب فتطاسالرغب وعيب (ىلا)

 ةطيع



 ( ةذخنل
 (ىنعملا) « شاهشض ًاهلدو تساريش نوح ع "و سا هثي كازا هنشك فهاو عيش لب ىم ةطيخعا
 ذايعلا بولقو دسالاكل ملا ىف عسشل ا نالإ ارعمالاركسف ىلع مهدأ نبا مسهاراوهو عيسشلا فتو
 قئالملا بولخو فام اوشا رودياذك راتخامشيك ةدسألا ىف دسالاودياكف هتدسأم
 ىرنثم بولسقلاسيساوح مسخال ةقشمالب ةنورسام لعب و مهرئاعشى لطب و

 مشلا (ىنعلا) ّ«تاهحرارساىو يؤ تسسن ه تاوراهلدر»فوخو ابرتوح
 م 0 0
 بحاص تر ذحروضحر د « تالساحى ىاديرا ديك لدإل ىوتشم لوف نلفاغل اعاوعلا
 كلاذو بواقلا باس أ ةيشحروضح يف رساحال ةنآ ماكي ولن ارظفحا ىتعملا) «نالد
 مادن(ىنعلا) م تسرتاسارتابن ناشي زادخدك ه تسرها ري بدأ ننلهأ شدي كوم
 |رهاظلا ىلع بدالا ايندهلا لهأ مهو مهرهاومل ني زتبو مجادبأ اعرب نولغتشي نيذلا تلال هأ .
 || بدا لد لها سيو ىوتمرا ارسال نم اين فا لهأ نع زل راس ىلاعتهللاناهتلمووزالا
 ىلع بدالا بلقلاو .1ما دقامأو (ىبعملا) ##تدنطاترلا ارسربناشلدمكماز ه تسنح ابر
 ناروك شب ىسكعب ونلل ىودشم فخاوو مه انىأ نمل انرئارسلا ىل# مولقنالعزالن لاس
 ىسكعي نمعايلا ناقنوكس سكعلابتنأو (ىسعملا) 6 ءاكبانىنشن قاروضحان « ءارم |

 « ىدهروبو تطق را دهنوحو# يوم. هطحبتو كلارا ترس لا اذه موال نم اب
 نم تلرب_خ الو ىدهرؤو ةنطفْ ل متالُكَتااَل(ىعلا] هبال نزيحار ىو رداروكر وب
 ضب 9 ىوثم كت اذهو ةبحم مهرأ ىأءالح تل وحو ىلع برا ىمعلا لحاله قا لاجرلاوحأ
 .ءابلا مادق ( ىنعملا) هب لأسم ديدنكن حاب نك ىيزأت « لامىو رردثدح ناب انيب
 يعوتلا ةثيبمئارط اوما ةدساملاراكفالاب مهلعركنا ىنعي ثدملا هبلم مسماو اهجو لف
 قث اللا لومعملا لاما ناف لل دتنتنلا ثيبحللا لاحلااذهرثع :1ةساضلاك ةحئارلا ةنقن
 هحوىل_هتورطاوحلا عممجو راقولاو ب دالانيرسابل ماد :أ وكس مالا نوكيا
 ةحلاضفلاو ةحابقلابىمعل مادق دعفتو مهمظعتو م-همدختو راكنالاتاروذأت نملة اب
 لاف ةسفللاىلا رس هللا انسدةعجر مث مهلصراكنالا بلقلا هحوثي ولي و تنلا لامحلاو
 أوهوزجشلا (ىنملا يدنا زاو بارت زوم تساوخ © دنكسايردرددو زدزو-عشإل ونشم
 قود لعل لامىأ ىلاعلا هتوسنةربالا باط ترحل ىفةربالا كرو دأن مهارأ اند 2

 فولأ ةئام(ىنملا) من هامرهبلردرزشزو- « ىسهللا ىهامنارازه دس ىوم فرب



 .ايلا نا ىل عىل هت هله ةيوسنم ةكمس |

 8 0 43 ةا ٠ 3-كاردزا دوار رسال ىوتشم
 اودركو دب و روي ىوشم هك اطءأ ىتلا قارا لم ةالعو لسح قا ارحب نم
 هري دقت( ودب)هجولا مسا ءارثا مشد (ور )6 شع تما ل083+ » يما قش »ريم ىأشنفكما
 (هن) بلل ام-ا(لد) 2 (ىشتفك) سرغل :ىلعالاد ةزموا|تادباوإب
 بلقلا كل ءاريمأ اب هلالئاةرممالاىلا امهدأ نيريهار هوت (ىنعملا) نأ ىنعع همن زو ىلعا

 اله لاملاو ةرهاظاهتده ام ىتلا ةءالعلا ذه
 .ةدح اولا ةماركسلا هذهلوغي هنأك ةرثكسلا نعاسمب ىنك
 م راتشنم ا ءاعش وها هيما زوالا رطل تكتل ساذام تالا
 1 اراتسوعلب ه درو[ هاش عازار ىوسإل

 اوةفي دخلا نساحم نمايسةوغا نوكين الجال نصغا
 تيم كلب تو لرب قرصا ىم ندم ىلا هاكنأتسلاو ءركلاب
 ةقروكلغلا اذه ىذه ةقيمملا مركوهومركلإ/لإ صويمل ىف( ( ىنعلا حب تسوي وح لاعتباو

 اع ناك اذان ةقيمتملا ل اعل اغب رمت نوني وص“ أوا 01
 تاماركسلاو تازملا عسبج نوكست : نإ نكح

 ةفيذحلا لاع ىأ هانز : قعر طخالو تدهن دا آل تأ يعالام كانه لم هلو هع 37
 ماع نم هيام ةضانرانآلا نم «بةره اظلاوهلءاةبالرشملاك.لا ةب#لاب رهاظلا ماعو بالاك

 (ماك ) < ماكذ عفر نكو ىوج نوزغا ىو هماك غابت ىو ىراد ىترب إل ىونشم
 ةخار (كوب) ةوطملا ةيم_هلا فاكسلا مثذ؛لوغتنا نكمودارم اوه سب . رعلا فاكلا عتب
 لوول اا» سان قا ]ماك )باش (كوج)دئان (كوزفا)
 0 لقا ىملالا لاعلى اا بنامل
0 

 0 تنال كاذل

 رتالهتلا اهلا كنيعلعلو (ى دا يدنك انيس ةئيسازا ةرتاهسثاس ع شك ان
 ىأ انيسردم لردص ل عتوفبا اراولعجت نمل ابلا يع ىهووتملا لاج دهاشنالوةعيقملا



00 
 0 لامار

 ىفوعالا ىل< بلع قلب لوا هرم يف ناتو هلا سراب لب ربج هرمأ
 تحرخ (ريعلاتلسف انو نيمجأ مكلعأ
 هد أ (فسويع ردح الفا)وهدالوأو

 دودنن أالول) رثك أوأ :وأ ما سم نم ىلاعت هتذا ايا
 'قذلهلارفانم (ميدقلا) طخ (ثلال فل لنا هلا( (اولات) ىنوةثدصلا
 مدلا ضخ لح تاكو سيمقلا اذوب( ريكبلا«اج) ةدئاز (نأالف) دهعلادعب ىلعهئاقل
 أ لافاريس) عمجر (ٌديران هوجو فسم صيمقلاحرط(٠ ءاإأ) رم اكمسرغبنأ ب حأف
 تأىلا :راثا ىريكسلا نيدلامجتلاق نيلالج ها (نولمت الام نبأ !نملعأ ىلا مكلرتأ

 لعق لأاذاهيراؤأ سيلاعتشاءاعك ا

 ةكريدوعنل مهقرخ نيدم رملا نوسملب رسل ايجي ن مولاي هن
 0 ايندلا بح نم لصح ئذجلا ىمأللآ مهمب به:

 ةرضح.ىلا اولسو اذاةب شدا فاسو تكول نأ.
 دي ىندي ةرهاظلا ةسملت اولا وتل[ ىوقل ا مول »أب اونأينأ باقل
 !!تادراوريم تلسفالو اهاوهو سلا ن عنو شرعي و بالا ةريضح ىلا
 فر هربسعت نالوا بالغلا فسوببب ردح ال ىنا ورلا بر عب لاقى لا فاطاا تامين

 !ءاينا الف شمل !نم ميدغلا كلالض ىفا كلنا هتلاناولاةو هورمره دقو ىشعلا

 تاكمنالار يسب دتراف ههجو ىلع ءاغل أن انجلاراؤنأ صي شبح ورلا بوقمي ىلا بلقلا ف دوي
 نار بالا نمدراوب «بيلارمهبلا رواق هفر اوان لاب هفلجتا ىم غر

 قطلاناشإب لربفل سو لك الن لاكش الا فج ورلا ىلا اجا < ناكممالا»
0 

 كلا باين مباةلاغسوب سبق
 :ىمعالاح ورلا بوقمي هسجو

 مةالملا قىبعةرئامادو للبس
 لجالو (ىتملا) ةعارلا مسا

 سنو السلا يدع ةرئامعاد



 (ةلظف)
 ةرق تلعجو بيطلاو ءالا مك ايند نم ىلا بح |مثعهشلا ىضوالام نب سسنأ نيع ثيدحلا

 ىهو ثيدحلا بتكنمئثىف تنل ثالث ظالعبلامأ ىف قارعلا ظاحلا لات (ةالسلا ىف يبد
 ممهاسنلاو بيطلاالا اه دعرك نيل ذاايندلانمتلةالسلا ناف ىشكرزلا لاق ىنمملا دسفت
 هايد نم تسيل مال مف سانلا|ضغبأ هنالاه رمال اريق تمبح [لاتاف «فنل ا هعضيول هنا

 لفوهاماو اوفو افتار اببلارطانمهتمدحاو لكتالابن دلاله نم لقيرلو
 نم ناطبان لمثل نهمرانكسحالاو ءاسنلا هيلا بحي ىنيدمههسيلع بترتاملالا تفتك
 .هتاهايمو نيل لا ةرثك ل حالو لاجرلانيبهرك ذ نمايهتتساممدعي رشا
 و ايذدلانمْئثىفهلضرغالوةكالملا مهو نييناسورلا ظح هنالبيطلاو
 اصلان دعبو:ام املا ل ما منوكلاهسخو دوصسلاو عوكرلا تاذةالسلا ىف
 | يعاردلام_ظعأن م هنال يبطلاب هسفدوأو مالالاداوسريثكستو ماكححالار شنب ماخخالا
 ةينافن ةوهثىماقتاهفسياذاةالسلا درخأو ماركلا :ك:السفل ثوملاكو نوعاسجلا
 ةحار حورلاو ةيهانربلعلا ىطعأ ام لك اذنه ىلعف ىضاغلا هرك ذلسا ذهىوانملا لات امجذاك
 ةاجاثماو السلا تناكف سوات ديس ص ةمماهدتسإ بوذصي رسيرؤناكف ةيوتعم ةعارو وف
 ةصاخ نم مامكنسالا ناكا لو تاذلاٍ لاب دهاثلارونو ةخارىجانم ا حورلا بوغعي ا

  سح منيل ىرت [الومر ندنسو نديسل ا ةري بأس ابن نم ةالصلاا ىف ن
 لصتاةمحلا ساوملا(ىدملا] مدنا هتسرو تاع ره نادكناز .ةسوبدرأ

 نوذالل ىونثم دحاولسأ ن مسن نمل! ة فذ و لكن ال غتااواؤسر هرغأ ١
 نوكست ة-هللن ا نم دحاولاةوق (ىنمملا) مدوشق انكي رهارؤبام . دوشقاب 5
 «ار وشم بارقم ةدنديد ل ىوتم ةضئا .نوكنتنيقابلا نمدحاو لكلو ق[لاةوق
 بالا فوه ىذلا قدعلاو شعل ادب ور (ىعلا) ارو دصديازخ هديدر دردوشم
 :ح اديزت بوبصلل باغلا نيعةيؤركأ بذك لالافحا مفنري وح قدصلا دي رظنلان م
 روبحلار ابجي أ عاتتسانآف ةنب اهلاكر يذلا سيلاولاق مسممال
 وة

 ةرقوةماشلا



 ميل

 اةمسهر ىيكسشك هب ديد تاسو-©ربسك سح قي توجاو ىونثم همكحذخأتو لدين
 تاييغلارارسأ دعاشو تاسوسحلاريغىأرادحاو اح ناابلو (ىنملا) «ةدبامح
 ديدوتا ةلمسمبا .ءلقَكَلاسلا لماذا هتلارك ذ بولا 13 سوةلا سيك لكل لانا سريع هللا ملوسرلاناليدلارابتعاب ارهاظ قابلا ساوحلا عيج لع بيغ بوفلاراص
 تكمنا اذاناعاوذ هيلا تبرفتاريش "ىلا برت م هيلع دو لامجلاراوأ :دهاشات مسا
 تذالا فره نمرهظي ةراتدملا واغتم قوذ ما! ذسهو هفنلاسهنرعابلق فرعااروتلا كاذراسو مكسر ك ذافورك ذانىلاعنال ارت قود صلق التاغصل اراؤأ ك لاا بلقىلع
 نم ةراتوامسلكت ىسوم هلل لكو ةبترملل سوو هقلانا ىف ةرصشلا نم ىسومان ديس عجل اك
 لفلان العويل اةسغزاب سمشلا ىأر ام هنعىلاعت ودب .ارباان ديسل عقواكر ظنلا فرط
 فارملا ناكف ضرالاو تاو هسلارطخ ىذا ىمهجو تهجو ىفا لاق اهلا نوكي نأ لصبال
 .و ماك ةطساوب سلوم ا قب رط نم ىبملالارونلا لاوحالاهذله مالسلا هيلع
 قابتذغأ يتيبلا نمتلعاك ةينيغلاراونالا روظمناكوةي رشبلا تاما دسيف عخراذلو
 برغلارارسأ هر هظواغصلابامتارو دكت لبو ةسصح ةيملاالاراؤنالا عام نم ساوحلا
 تاكل ارسكب(ءاك نم( زا) قبض "نب ىأ رهننم(وجز)ليلعتةادأ (نوج) ررود 0 8 0 ,دةهجريرسن أر لمح ىف يبرر © مك لي هلك را تسحوح نوح ف ىوسم الم
 نأشلا نم مغلاوه ( دنةسرك) د>ار (ِي الشع بطلا اهدي دينو ماللا فيضختو ةيمهعلا
 تأهب :و هنا ال ( ىنصملا) بنت (دنوٍاعتس ملأ 1(ي) باجل كاذلىأ سأرلا لاذنم (ىسدازو خالل لك ةةقاودو ةعداتمو ىرخأ دعتممديتيصراغلا نيالا ع( دعب( ضم
 هةمقارمرخآلا فلخ بثو ةلملا نمدحاو لك اذدعب رمل طم طرد
 هتاربارتساوح نا دافسوك ف ىوشم كلاسابتنأ اذكرها .4ةمي اسوا
 قسمان عمرشضاحرمأ ن دئاونماشه*ابلارسكت, '(تارب) ب تارجسكترملا ارخردا
 بعذاو تسل ساوح غلو (ىنلا]رضام سا (نارج) سمنت (ا) رص (ارجرد)
 هيقيلبالامم (كلبر مسا عس) ىلاعتهللالاق اومعط أو اهعرارمترملا جرخا جيم فراس
 أدام (ردق ىذلاو) «ازجالا بساننم هلعج هقولخم (ىو لف قلجن ىذلا] ب رل ةذس (ىلعالا)
 لاقو نيلالح مابشعلاتبنأ (ىرماج رخأ ىذلاو) رو ريخ مهر دفامىلا(يدسوإ
 نابل ىدن نم مسلس ى مج رخام اضملاا ىدن نم حورلا عرج رخأ ىربكلا نيدلا مجيب
 مفي بهذا لاق العوج ملا قي رمل كلا تل راعتساو انالومو انديس كتاف هنمو هلأ
 نعام دعب اىأىيرملاجرخ اىذلا كبر ىعرص نم اهعراو ىعرملا ىلا كنا ارداو كل ساوح
 ناجيرو لبن اجت ردات ف ىوتثم لاقاذهلو ىسملالا ماعلا عفانم عفتتت هلمجاو ىولا عفاشم



 ىرتالساوح نع ىهلالا ىرملا قئاف ى>(ىنعلا) م ديرهر ئامرازاكأت © درج
 ناتسدرولو_ستىأق ئاملادرو ريثكذ امر قلن ىت-رناقيالاناحيرو نانرعلا ليتس
 تنعارأ وح ةج ودول مر مشي سحر هوى, ةي ةينايرلا فراعللاو ةيملالارارشالا
 |رئال لس مل نمل, هنرارس الا نأ: دول وسو دعت كل سدح, لك .نوكين(ىسءا) مدشك
 هيدافأربت هتف مذا هانعم ةيسوافلا» ايلا متعب ماغبيلا ةمهنلا ىف لاق ةيهلالاقئاغملا

 ةنح بنا كساوح لج بالحر ارسالاراهزا ١ نم كا هرابد .ايوريغضىأ ل عاملا مساىنعم

 عاج وو كايزهستب» .ىةزاردنوك و سحاراهسح اهل ىم ىهلالاملاعلا ىهو ىرانللا
 تال,هع«نوروا يو ىو 1| نم مهسالخخ لج الارس .كم نولوتب ساوملاارئاسو(ىنهلا

 نايل مولاسن ع نورب»: ابر ماهلاب لب فيكس ىأزابحتالو ناساالو
 (ىعلا) «تسامايبح بام مهوننو . تسول يوأن زباق تعيش نك 00 مهدادعتسا

 صتقملا ىلاعت حلا نأ ىف اهسال تاليو أت هبات تعضوا :
 غافلا دق ارسبلاو خاممالونذأبسيلاىذفا ىلاعنهتاذيغاقلا يد فلا حبلا

 لاتلوأ نف كبرمحو قبب ومهيديأ قوفهقادي ىلا عت لاقونافحأالو ةقدح سيلوهئذفا

 | رهاظلا دارا مذعد امنع او سب دمت او هب مزيل اللمة هتلاىلا الع ضويفن لاق وب
 لاقىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىلا هن هلوقتزتع كلاتتان فيس لئسسو مسالا قب رطاا ىل ابرج
 ىلا ليبسالو فيتون هيدر ىأ لوذه ريغ فيحصل مارب ىأ لوهحجربغء اوت الا
 (لاوسهن' بع لاؤسل اوتآرملا بيدرو الب جاو «ناالاو ف قوترب قرع م

 دعب الوراسو لع هللا سلوسرلا نميز كلة قوس هسلص ىلا ليمسال

 ةرتضرفح نآل ىعىكاك“ ال انرأ مهللا ا ذماو تاللقلا
 نمنوكلإ :ىلا ةقيقأا كانو( ىعأا) 6 نأ رددض ىلإ وأن عيه 'نآ نآيعزا دست ها

 .ضرالاو تاوهسلا ىلء ةنام ألا ضر مرعك ماظعل اعيان ادتع طدسولا ىف الإ براتةسالتأبعلا

 8 ةيفملا ىلع ليوأتل البت ا دانا عيتودا انجاب

 ا 500

 ردم



 (ةللف

 ذنال(ىنملا)# تسواذتآر ارمسا دوب كن ازغم و تسون أمر دورك ةوعد هلاوح الب ىو

 أريدها انك ةىلعي وك نل بللان_كللارع الن ىف متورشما اكل ءىف :هوصخو ىوعد

 نك ان [تسيكناهباد ه هاك كنترد دنفرد عزان توح او ىج 4 عيانرشتلا تال هدوكي
 دارت ايهلاولاةوماوعلا هتقرحة يسر اغل 'فاكلاب (لثت) يي اكن

 انتلا عقيامل (ىنملا] هت ارشت نيتلاوهو (ماك) ظذل ىلا هذاضا ةزاوموأ

 عرشلاو عرفنستلاو لصأ بح انالّيتلاهطعأو هارطان نك اكلمنوكب نم بلا
 < زغامورنيزؤ خا تسديدبنبا « زخم حو ررووو تسرشت كف سل ى» لماللعبأت
 لالذالا اذكف (ىنمملا) ىنازتالءا ءرك د ءدرغمرضاحى سن( زغام) ءارااءافةلزتع (س)

 ,هاملا ذه نال هل هلا ناك هناناكن مرشقلا كإ مسالا ل نملكف بلاها حاورالارؤيورسشف

 ىءلومب اذملو دق كاالذالااناوئنءقلزتنأ كانا نحن حورئارويىأ كلاذو كالفالاوهو
 نأ ىنلا) تم وويمهداب نشا ةومعم مسج « تمدح قش جرررق ال مجو
 كلا ةكرحو ديال فرسهتلاو ةكرم ان ديلكو رلاو كلكم -+ نال اضخم جو راوارها اع مسلما
 عض (رث) مدري مدروز ىركوس سح ه هوبز قخم حور زا لمع »ف ىوديلا كرم ةعنا
 دعب سلا تالحورلا نم ىفعخأ | للا نوكي دعب اذك( ينعم ليضغتتلا ادأءارلل نوكسو اعلا

 فانا « تساءدزولادبود ىسشح و ىو الث كلردبو ةعرس حورلا بنام ةيرمل
 ناعوت متل ركن 7 (يفملار «تسامدنك ؟لةعزوك
 نال مةلمأتلا ىاجاتةرب رزغلا ىلم كر هظ الو خراممأ وام لقا !نم مسجلا لاذ

 ارسم س ينج و دنكسحر ستر روم فاست يؤلف قاوبملا ورلا نم وخأ ل ثعلا
 ةلوبقم لاف أو ةنر زوم تاكرح هتمرهظت ص خلا 1 (ينلا) هي دنكر زشنادب

 مهث ه تسدلامفاندمآبسانم نازل وتم ايهذاهلعس ءاعن سا فاك هىتااتكحو
 تنآ ديلاكورلاو مكلاكمسم انا ةوفءبلاراشل اواو ( (ىعلا) « تسهل تع كار مدا

 | رر فيول« هل أي ةنو زوما ولاعفأ «ىجمديلاكى هىتلا حورلا لوب أكس د .انمديلا لاسفأ

 تأهب لمع راو حورإ» ىم هلاعفأ نسح نم هع مهغتو لع صدا لاذ تاثل دنع

 لفعلا نم قخأ فانحرلا حولا حور (ىنما]: يةويرستازوا تسسيفراهكماز « دورا
 انسة هناك ماالالاعلا نمىأر هاه بناسحلا لاذ نموهو بيغ ىامحرلا حولا حورشال

 للعلا نم ىنخأ حورلا حورو حورلا نم فخأ ل #علاو مسجلا نم ىنخأ حورلا لوغي رسب هنا || .
 ةروسقاعتءتلالات قئافلا ةقيقحو بويغلا بيِعٍب اب نم ىبسيغ ىو حورلا كاثثال

 الا)اهمهطب (اهلمسيامو ساننلإ اهله (اهب رشن) تآرقلاف (لاسالا كلتو) ثوبكتعلا
 ىلا نورئاسلاو لوال ا بابرأ مهويئربكلان الج سنا نوربدتلا(كوملاعلا

 يي ل 0بملمجججتبلللللا
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 باملارونسفنلا اوفرعباملاميرحىلا اولسو واهتاغسو سنا نهاورب ءالل مان هننا
 اوريعاذاوباملارسسلا لءداوةرعرسسلا مام ىلا اول هوو هناذسو بلغلل نعرماباو ربعاسو
 لتس ىلااولسوو حورلا ماءاوربعاذاورسملا حورل ارونباوةرعحورلا اعلا اولسوورمملا نع
 / :فاار صل تاسيلااولهووءان1نا لزتماو ريعاذاو قا دهاو اوفر عءافألا
 لالملات افصل ةتاوظاونفاذاو قلل الاحلا تافستادهاتملا
 ةوولارحب ىاوةرغتسااذاو ىلاعتق ألا ةيوهباو شوكة ةيغاسار ص ةلس ىلااولسوو

12 
 : نكي لسو هيلع هللا ىلس لو -رلادمحأ ل قع (ىعلا) ©

 لكم لعب اربكر دي ىهلالا هلع ىأ هيحو حور نكسلو مهمح اعل سو هيلعمتلا ىلسهتعرافكسلا
 اهيحو ور ىوتم هقئالخ مام فرتصنو هكل 3و «نمآىذلا الاجور باس
 قلل لملاو حولا ورلق ينل يري زع دما تاك م دانه هت تسآييسانم
 اناماو ني رع تنأ ىحولا حوران اهكردب الواه دمعال لمعلا نكلو لاوحأو لاعفأ ٌتايسانم
 قلع( ك) هيدوشتار ا يتسفوقوم عنز هادو ناس ى هك دنينوتحك ل ملا
 هنا مادام حولا بح اس نوكيال لل يب اضن )نام مسا ةيسعتملا فاكس ات هاك

 بح اصرف نونا ةءورب ىمولال قزق 177! هن اب ىمدختسب لو هستبت صدع ل
 هلال هباناربح نوكبةرانوانونح ى املالا جولات[ ةّكر مران لات اذهلو : 11 نمأرببالو
 .تمدجو ىو !ىسو بح اسلقعلا باس ىأ كا ذوهنركي ىح فوتوم
 رهظبالوولا باصصأ نيرة يسانم ل عمي لهناماداملوب هناك م هرارمسا لع ماطب و ىفدالا
 مهلعم (تونحت نا نولوميو) ليثارساىبنمرافكلا نعاكا| اسانبرلا ناكر بالو هلا
 ان ديس ناندوبس اثمام أو ىحولا حور نم. هل ةبسانمال نءىلاحا ذه م سمأ ىف ةريح ل ةهروذوو هراقوب
 ردك شديدرددون ونوم ذع م رضخلاعقا ىاه سان ءنوحإل ىم لوقيانالومو
 ىولثم اردك ارام كلاردا ىف يبوءان ديس ل ةعرا رشم لاعفأتايسانك الثم(ىتعلا)
 اريمش يمول ف (دا) دا لاح ش دوت نوح ىسوم شنب « والاعق ادوم 2 3
 انديساترهظو تيؤز ةبسائمرضلت اديس لاعفأ نوكعم (ىعملا) شما انديس ىلا عمجاو

 هكرديمل ىسومالاح نكي ىءوءانديسروضح فرم اديس لاعءذلك | ل ةبسانمربغ
 نيدهلا مجلات (اربخهب طحت لام ىلءربصت فيكواربص ىجم عييطتست نل لنا هلاتاذماو لمع
 انلابهنابثا ىف ةمكل اى هللا كملطي مار هاط ليه ذل فل اخم لعن سري: يك أ ىربكلا

 7 اب مكحأ نا ىهانمو باكا لعن م نليلع هللا 1 1

 ىلع :
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 ىنانف أ كاعتهناكلذوءار شالا قئافح نعتةشوكذةو قدللا لعلا نحةنا رم ا موه
 رت مفرج ريذ مرا دج ا ةمأتارشل ا ءارأة صوصنلا قربك ال / ملعأ هيو لخأ هيو ىطع أو ذخآ هو قطنأو ععسأ هبو رضنأ هرث هتبهولأب يىفاميأو هيو بع
 هللا لور وحجر يق سهنباةسمركذ فارجأ هياعتذنغ [تنشول ل لانىأ كلذ ىلا
 ميلا قفوام لهيقامهرمأ | نس هياع هللا صخب تح ضرتعب الو تكسب نأ لو يلع هللا لأ
 لاق ه هللا ءالتبااملّوأ نافرم ذل ا ىلع كلذ ل ءركس أ ام هلخع نءنأكى لذا هنم لءربغ نه ىموعأ
 يفرش شلاوهىذلا لاهلا نكيرلا او كلذو هدرا ناوهرتس ىف لهقتوو هللا همسمل امج ىطبذلا
 لع ٠ دبس ةرددو ةترحىمومل ةعإلل يع ةصملاواهرس ىلع لطب ل ىموماتديس
 | رارسالا الارداف ىمومانديس لمع ناك ال (ىنعملا) يب دنحرا ىات سيكس دو ىبوم

 | رأغلا لمع سفن نوكيأم مرتحماب هتهاسن ةرثكو هنو هلع ةرثكعما ديمو اوي سم
 رسم لرد ى> نوكرأمرأ ةلا ىلا بوسفللا لمع !لوغتؤ!أطللانعؤاضالىذاادلغلا ىأ
 ذرب شو كرت .« تحور فر يدوب ىديلعت لعل ىوتشم ىولالا الا
 لا لملا(ىضملااغيطل لعتسشا ! عمي ىناثلا فو عسبلا ىنعم لو الارطشلا ىف[تخورف)
 ,اريثكرسسنب واعبلا :لعتشي ابا اطل مص ا كارمشلاو عسلا لحال

 .ةرورس نملوغتوأءارعثل او عببلا ف قرغ
 اتم ىرتشا هللانال4 دالىرت كلا الئاقو
 اق(ن لا نم ىرت ثا هنا نا) ىربكلا نيدهلا مه لاف ة«اربة روس ىفمآلاو لاك !ةيان
 ذم( مهسثنأو مهلاومأ) قاتل اورفكلا لهأ نءالدادعتسالا اذه ىلءاولبج مجالا
 بالا مدع لكل أ هيلع لبج الاي رتشم دحأ لكتاكف يحن 'ةئملا مهل نأب) رغسالا هاهجلا
 تاكذف(ى نعم ا) ب ىرب ةوويدهب سسرد مره « ىرتشم هتشرفار مدآس ردا»ى م لاقاذواو
 يرتشم اكو نجلاء ناطب_ثلاهسردمر حن كيلو ةكالللا مالسلا هيلع مدآس رد ىرتشم
 :مدك وي ى لاقاذهلو دل الاو ذم اهطالارعمأ هامز مهدأ مي .ارباو أم داوم ىذللا درملا سرد
 موثاسعسأ سرد مهل لق مدآ ان( ىنعلا) جب روم ار وحرارسأ حرش هوا سرداسماب مهدنأ
 ةيالاوثلثماو ديفتديو ةكتالا | ىلع ف ةةرهظيل اهعبججالعو لج ىحلارارمسأ ممل حرملاو
 اهم ةجلئاضغب ةكئالا ا ىلع مدكل ضف هلل ةواسهرب هت دقو ةرغبلا ةروسف
 قارغتسالا ديغيل ام ىلء ماللاو فلالا لحدا ىل عت هنوكسل اهلك مسالا ملعنب «ساصنخا



 اةنهنإ

 مولا مسا هلعال_.ةءاعانعمو تايسما ثا ىهو !هتياكبىأ اهلك هلو اهفدرأو سنعلا

 هع مسا يش وةتوذ مسا هعمسم و ةئول مسا هزيصمب هلع ىأ | لك ه ءاه>[ هلبع ل هيلع

 صاوخو هتالخ أر هتاغمءاعسأ عيجاذكو» ةوشخو هثيل مسا هلع وهمعط مساهقوذب و

 ةفسو ةَحارو مو نولو مساهئازحأ نمزج لكف هقلخ مسا هناعاب هلعر ءراشموهففاثم

 ١ ةروص الاردالمب وت أ ىف قلخ هالتامنالاالا العب الىرخأ و ةيهامو ةاساغو

 يذلا كلذل ةكردمةل 1 ةروك نمل نعيم لكس هلناو اهفئاةءوامتاممو*'رشالا

 اذولف ةيكسلملا ةيلقملا ةكردملا ودل قاعذرامالا أهلك تاكردملاءذه ةكئالأل بلو هاك

 يبدتلاب مدآىإعةليشف مكسصل نا (نقداس جثكناءالئهءاعسأب ىنوشنأ) ىلاعتلاق
 ءامسالاب (انل لءال) هماكح [نم مكح ف ضرتسي نأ هقا عزت (كناص-اولان) سيدقتلاو

 طاح ىذل ا( ملعلا تن أكنا) قوكلللارظننا مانتيطعاىأ هن.( انناعامالا)ا هقئامتحبو

 ةليضفلاو ٌك مكسحل ٌدارالمدآل ةفالفلا تريدو تر هردقو تمكحاسمف(مكسحلا) ال ءّويشي 1

 ةيضقلاامناو هدمعتاصمتادوجوملاتارذنات سب دمتلاو عبستل درس نكن

 .نمرلعلاو ءاعمالا هئاسنإب هيلا ةكئئالملاجايتح املا ةمالف قامت اورلعلا ىل
 ةيلكنا ةراشا اناهىفوقلملاوقحلا ةمو4ِْنَث ضل اَو قاما تاغص نمتاعاطلاو ملا

 لومي اذ ولو اولهعرض اهعشوزرمعالو/ةرخ آلا سن اطر لسانا ىام ىفالا رتوتالةمكملا

 دحاوا ذك (ىصملا) م دوبريكمت فو قرض تولت ددوهدوبجاب هنوككار رسكن انش 1 لو ىوشم
 ا نيزوابن فاهمه بفامالرظن الوقرخآلار كني الال للك وارمسة ءرظن نوكي داةمىأ

 اوهام ع حر ىت- هميلتزوصالىوملاو وعلا يدرتم ةنكالو نولتلا ف ىإ رغوهف
 اخو شاب تست اعرد» داز مك شومإل ىوتثم انالومو اندمسلوئباهنهلو هلع

 دلتا بدارأورأقلا مساوهر شوهنزورلم ملاعض». (شوم) يسشأعم ىاجارشومدثا
 مدقتامفاذه قجىفتلق (ىعملا) ضر الارغحن ا درا نم برشوهو حامسلاقلاق

 هشاعن لحرأفلاذ ال لانه هماقمو بالا فاك نآل دثجراىأ تيكدوخن ىثوملقع
 ماج تسدر؟ ارك انرافرطره لرحلة ومار ىونثم بارتلانوكيأ
 *انءافلا قرط نءلذغي واهلعي شرالا تحت ىهىناا قرطلا نكلراقرط لعب (ىنسعاا)
 «مسبتاو ضرالا ىلا دلخأ ن ملام انك ضرالار شح فرط لك

 ٍسفنإل ىوتنم لوقباذسهلو هلخ-نع ىو ١غ« ثحيندبلا بارتتحت يلا
 (ىثوم سفن م دتهد ل ةعار سوم تح احر دق و دير همقلالا تسين ىشوم ةدحولل هيفا

 .ةلل سيل (ىنسعملا) مقل ىلا ىف سا !ءانع .ىبكر بغصو (ةردمشل) ةيسنللوأ

 .ةا ىلإ كسل الا ةرأغالةبوسنملا نشنلل سيل لوقتوأ" ممل ىلا نصسلا الا
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 كرادنت هن اسرا دق الع انو طم: يناثلا رطشلاب للاتاذهلو اخطالا اهل مهالو اهئاذغلالا

 اليست عهدشت ى ه رزه دنوادخ تجام دكنازإل ىوتم كلر اهزاورادتمب
 دادعت_ساالب ادب أ ائيستد حال ىطعبالو جار ةحا الزيزعل اهتلانال (يسعلا) 4

 2 -فاوامعا لو هيلع هللا ىلهلوسرلا لاقاذهلوءدا دعتسارأ دم هي طعن
 ةوعد لوبق ىلاءا ده مث ناميالا ضيف لوبمتا ادعتسم نزلا قاخ هللاناه انعم هلنلخا
 ءايننالا ىلع در لاو تالزملاو روقلا ضيف لوبقل ادهتسسرفاكسلا قلخو مهتعباتموءاينن الا
 كير نم لافو هاخاو هلأ -امل هلل ةرو- ىف نوعرشل ىسوم ان ديس بارح ناك !:دولو مهتذل امو
 ىلا ناومملا ىدهو هوان الةرسي ىأ ىد مت هقلخ لكى طعأ ىذلا انررلاةىسوماب
 بر ميهىدب رفانو نييزلاءتجام ىدونرك قف ىوتم لاذا ذهلو هحكسمو هرشمو همهاطم
 نيللاعلا بر ضيرالا قاذعال ضرالل جادا هملخورلاعل نكي /ولو (ىسملا) هينلاعلا
 |(ىنبعلا) ميهوك ىديرفاىدوشرك « هوك جات برطشمنيمز نوط ىوم اذك
 ىلع يملا ىلاهتهناىلخت مل لبمجلا ىلا جيتا اهل نكي لول ةب رطضملاةكرتملا ضرالاهذهو
 لاب او) د_هللك اشارف(اداهمضرالا لعمشإلأ) أبنااةرو سف ىلاعت هللا اق ةمظعل ا هجو
 مهن لاقو نلالج هاربر متللماهغتسالاو دانوالا,مابملا ثدئتاكضرالا | مبتدا اادانوأ

 داتوأ ةيبلاقلا ةيندمااىوقلاو

 مدءزاىديرفاننو درك ت معم مه لالفأ »ىو
 (ىدعلا) منايعداديدب 1 تدمي 8 راق تار ءامو ةعبسلا كالفالا غدسعل ان .ىلا متنا نات جايسساتيأ كالف

 هللا لاقاثبم مهغلن تم ىأ انابعت غاب
 |تحاحردت ه دوب تح احا هدنكس يل ىوتم انيعمك انما

 ,«لظن (ىنعملا)هبذخؤيو لجرلا قعف عشوببالق فرط ىف لبحوه(
 ينائلارطلاىفانالو ءواثدبس لاذ او مزاوللا دو ول بيس ىهو جا اطاثادوو اا دنكتا
 ةمكحلا تاطباديزآ ٠ اطعأواو ةردةوةل آهس ايتحاراد فم لح لا ىطعي ىلا عنها تا

 (ينملا) يدرج ارد مركرددشرجات ه دوز جاتغ ىآتجاارغس سل
 نم نلف طور وظي و دوار مركل ا ىف لي ىتح رصةئالو وغلا ىلع

 :انكوج ايتحالاو ضرعلا لحال ولث ال!*الوا ملا يروا داع ىدوح جام هال تيمرهر هرب نادك نوط ىونشم رظننلأ |-ميزوفن راق هئاطع ضب
 رامبو ل ثوىروك قب ىم قلشلا مهجايتحاو مم>امتورهظي نماقدصلا بلمل

 تآايلانا لع ضرلاو لاشلاو ىمعلا (ىسعلا) يب
 ف ىو “4



 مم

 قارلالجرلل لصبح ايتحالاو ةج احلا هذه نم تح قلغلا مخور عجولاو ةيردسلل تالثلا
 « نامدرمىأ ديهدناندنوكع هط ىرشم مولع نة صتنو هتحر قرع كرضبو ةحر
 (يغلا) ىراكنالا ماهدسالا انهاهانعم (عه) متاوخو تسرابناو تدلاما سى مدك
 لي اذك نيلئاسلا لومي الىأ ماعطو مق سل .زخوالام انا نانازمخ انوطعءا لاجرا« نولوقب لهو
 |روكردو-تسداهنم ا كوش توكل راوملالا كاذو .ءالّناو مهرشتا 7

 برشلاولك الاوه نونلام 0 (نشف) عفو فسح اف و تيم

 مالا

 م
 ىمعالارأفلاو (ىعملا) يذلا, شي دزدنازا ىلا دن ان ٠ الاغزداندورواىدزدب زح»

 ةقرمسلا نم فلن هتمظع تلج ىلا النا نأ تح ةقرسلاريغل بارغلا نم بارقلاج راخّقأ
 2 ا بانأولو (ءاره عيتاو) اهلا نكراكأ( :ضرالا ىلادلخ أ هتك.او)ءاغنوهغظنل قولو

 اوديارينازا دعتإو ىوشم ىلاعت هتحرةعم ءاشفيف هب رش ضرأ نمج رخولاوتالاو
 اريطرم سي هيواس ا دج دحعا ذه دعنا ( فما (ةدتوارا مايتلل.نو> هدو عع

 ةيناحورلاتالاملا البسي و رطللل موتو ءايبسلا نام بهذ, ةكاللا لشمو
 نامزلك (ىنسملا) ماو دصلبلب وسعه درا وأول دخركش نئاكردنابزرهإلل ىوشم
 ىونثم الئاقماودلا ىلع هتاركشي و ةَمدتئَمعْقأبَل كبل لش ىلاعأ هنلاركش درو ب دح ف

 تصلح كنأن(ىنعملا) تش موتاريخخز و د٠ «دنكىاو تجف مورا ارمهدياهرمك ١
 !ناكأ خلا لءأرانلا ىلا بول |لعاج تن أنما

 اركب (ىن) ةدحرللءاياارفوملا موه ةيسرافلا »ابل ارسك# (ىسو 0
 ايلاو*ىغم اوه نشورلا (ىنثور) باطنلل» ارلاو عضولا ءاذعم ةيقوغلا دحوم 'نونلا
 أرونلا وش ىنغاب(ىعملا)باطغلل“ا يارءاسلا مما لاءلارسكب (ىهد) ب ردسملل
 ارناعمن نلعأ هج ىوننم اهم مظعلا تنأ ىلعنو نب نيعلاة محم ةمحعت ىف هعضت
 قلعت ئأو مسجلاب قاعلا كيتلولعت”ىأ (ىنملا) ري مسااراب اس ٠ مس
 ءايشالا مهفال دو مسك ساي تاك اردالا ىهو لا ا .الايءايشالا مهغلا
 ءايشالا مهفو مسملابىناعملا قلع ةغل يلا هتمكحو ةردق لاكن موق الا نكمو مسالا
 اواهئاماب ءايشالاتمونناو مسا ترهق عملا نأ ةبترمب مسالاب



0 
 تسفك موك وبر تسناوروا « تسضداو فوك رو تسااوررا ف
 ةدهمساسشالاتناكاذاف ةفك ' اقرت تءارتيراسو هو ةغناو لوغتت أو ةيراجحورلا
 قيبنرك » ىوشم لرغيتلثيرسلا اذهراكلالو امنوكعوا ,ذوقو نكي فيكف_لاثمالا
 سرغلا ةدعانلع الاجعج (اهكا) هي اهكاشاو نيت ىو تسدج ماهل اجزا باريس

 ناو( ىنلا)ْئثلكنم سيم اوهو كاشا عج (اهك اشاخ) املطمّئشلا ىف قشلاودو
 ةبب رغااراكفالاوهو كاشالنا اذهنوكيام هن اعنإلو ندبلا قوفش نم حورلاءامريسرت

 نم هيلطرعىذفانوكيام* املا رمح لولو ندبلا قوش ىلعاناذان [د بيحعلا لاوحالاوا
 ةراكفىاهتروصوت الامان تسمو وتتم اهسفنبر ين نأ ر دقت الا انة بسلا !ءايشالا
 لسآو دّدهتت انانانآ الركفروس 3ك اشاخ معن (ينسعلا) « م

 قست شوررهاركف ىوحو با ىو ر الكوب اليلمل ح ورلا ةطساوبركما!لاكشالا
 ناولمعال ربلاو ةكرلا قر كشلار و ء[للهجولا(عللل )١ ) 6 شحوو بو مش كاثاغ

 راكفالا ذكر قهضعب و فيطل ضع تشو آما بوبحع كاشاخالب نانوكمالو

 ٌةزا«ناوربآنبا ىوررباهرشف إو ىع ةكلهمو :رضنو ةدود صو حو سفنل نم
 تراس حورلاءاموهو ىراسلاءاملا ادهىلع ةبراطاروثملاو (ىعلا) يناودد بعغاب

 ١1م ىلع ةين آلا روثقلا لوب اكس هلالا ماعلا ىأ بيغلا داتس رات نمةرئاس
 ادمان أت :ةرئمل اناث راش أنمفااراكن أ ورط اخ ىلاةنو دل ةرا اولا بلغلا ىلعو

 وجد 42انا  ةئاز و وح باركر راهو مالى لوفي
 .بلاومركل !نمءادل تال 0
 ءابوهءالاو ةيهلالا تايلغلا هدارأ :ىسولالا باتا مركلا ظناو دل ارم ىأدسملا

 مركنم قأو ىفاسنالادوجولارهخيف ىرجاذا حورلاءافرملاومناوراكفالارو هاو حورلا
 اًةلمتمناكناف راكمالارو قون امك ارامثأب ةينابرلا فاسوالاو ةيولالا تاياحتل ا تانسن وأ
 اذكهو رهاقلادمسا روظ وهف عجولاب !ًةلعتمناكتاو طسابلاهمءاروظموهف طابتألاب

 نمره أب ؛1نال رهلاءامقروشملا بن باملا لوب اذسهلو .ىتسسحلا هئامس أر هاظم
 ساو لور كو كك |



 (ندلا) (تابننابسقرجردا
 دهاشتو يمل ناىا تابنلا انه كو ريسلرهلا ف

 كحور ةكجو نابرج نماج العن
 (هبنا) يردك وزروس رشتدنكوز «رذكرددار هشادوحتبا » ىو ماعلا لاذ
 روملارشةروبعلا ىف ةبلغ هوادئ از ناير كسا ىف نوكياسأ حور ورا ءام(ىنهملا) ةيلفلاهوئازوحو

 ةزامنوكترطاوم خاروسرو كر وغلا ىلعءام لا ءلاذرو سعةعرس نمو ديزارب»يدو>ولار خف
 راكفالاو ةبنامل !لاوحالان وكت ادئاز يسهلالا هلا كلاسلل لسد اس ىنعي ةرب

 ريمشرد ريعشرد ديا نمغ « ناوروجنبأ تياغب نوح ىونثم لاوزلا ةعيرسةيناسغتلا
 فلا قتيل نرملا عبس اذه كأن( نا) رت دال انعم (دابنإ جتاقراع
 ةرغتساو ىمملالا لاما دما اذا فراعلانالنيةراعلاريمشيف

 2 باتشودوبىلتم تباغن نوح ىونشم لوقياذهلو «رقبسم يذغتوىولاو ىرلاو
 عسيالهنالعاخناي رمل اع .درسو «املا نءةياغلل اثلتعره انكم :(ىنملا) م« بامك الاواردنا
 تاضويفلاو ىفاشالاحورل!ءاماثلت# ةياغلل ناك اذا هدسس-و قولا باقاذكءاملاالا
 تاساهتلالبشالو فرصلا حورلا "امال ناز سالف تالاكلاب ىرحص ا عيرسوةبهلالا

 نااذع ادا جه دنك بوجوب عال نازمتمل »لالا ذهراولتلو
 7 0 عينا » تيا جسام لوقو يش يح

 قءاالئاةةمج مش ىلعوضوو دل ثلا( يتلا يدكتر
 «تيبحو صر 90 وك دارا فرط عشا 2 0

 ءاهلامشب( ( اب احح نينجا د وشرح .ه رادشوهاربدا ش نفك

 م نيديوللو ثيبخو "ا

 ميشلادب موه ىذفادح-اولا كاذو (ىنعلا) نوكيالا )يد لكن مريغصلاربقملا ةمهعملا
 ىل-ةءنوكنالا ماظملاامعاشملان ,ءرابكلا ىلعو بدأ :ىأبدالل ظاحلا لها ضرتءلل لاق
 مرات ا ىوتماويك هنا دنع نركي باو غساريخح لقا اذه
51 

 0 [ىنعملا 0 هند لهأرب
 0 هقرو بلخا كلاخ ناتهلا اذ

 9 ىم نايصعلا نمغرفاو نظل اءوسن ءغرفاوهنرو بلقا
 ناهي ىنك ب ارغاا ريم اي ناكء ا ضرخولو نكمإلاذه(ى#علا) جيالابهحئراد مزار مزلقرحي



 أرح فوخ" :ولامعالا ىف اهم ىلا نارمطلا ىلع هتردق مدع
 هللاب فراسملا ةَميعل ارح ىف كل: طءوسناف فيملا ةساحن نممتنابف ةراملا دوووهو مزلةلا

 هدمرد سام ءازحأ ةنسما واو أ ثحف هتمردسو ناك !ضرفولو نكمل هن: طامو هضبال

 شادرطق دونم[ «دوخ ضو> دا نتلغلا نودتسينإل ىوثثم ةوضولاو لفل:
 اهببكا رج ناكلباريخساضوحونيلقلا نوداضوح نكي ماكل شلات( يملا جدرءارزا

 ناةساحتلا ااردغتالىا ئث هضيالنيت ذا لاق هدمها ىشر ىهما

 ةيصعلا نمةةيقك ار هع هاب فراعلا سدتنالا دكر دم:ملاذاغةراهطاأ قب رط نا

 تركوا تسدورمهكرغ و نيزدوسار مهارات 1 »ف ىء رظنإلا الا اهم لفن. لب
 هلازيهارا اذكو اررش مالا السلا بلع يعاربالنوكتالرانلا (ىنعملا) ينازا

 ىلعرا تلا ىأ اهفاخينأب لقا دورغتاكن ملك ىناثارطشلا ىفلاثاذنهلو هناجر زيلغو

 نركي نم دورا تان نان ايئاهارمأ ىناثل ا ناكتارضامنا مم قجا اذا هلاسرغلاةدعاق

 ل نابو ل معو تدور سفن 9 ىوتشم اهنمانالومواندب كل لوي نوكي نم ليلا اوا
 ىأليلخ لقملاو حورلاو دورغسغتلا (ىمللا) يليطردلا سيو تنيعردحور ه
 لول هلا ىلا جات عالىف اضالا حورل' بح اسف ريل لا ىف سغشل اودع اثم اىف ورنا املأ

 ىلع ليلدفلا ىلاج اتص سشنلا باو ة.ناسوكولاتالاملا ده اشي ودار هنأككمّما دبعب هال

 (ىنعملا) دوش مك ناباسردمدر+وك م دولا لورشرمارليلد سبط ىوشم ماودلا
 نامزلك كلالا نان ! هى هكد بلا ةنآلانوآل ىترطلا كل ان نوكي ىنب رطلا ليلدف

 ىو:ة.لالشلا نم هظفاصت همزالناطيشلاةسوتسو .هتيبمت سغالا ىومعئاضرافقلا ف

 نولساولااماو(ىنعلا مي غارف دشابناشم ارو ليل دزا هغارجو مْ جت سين ارنالساو إو
 لشتلاو لقعلا قي رط لباد نمو نييلارونوةرم_هيلارصنالا لبلد مهل سيل مهدساممىلا

 ليل هلا ىلا جايتحا مل قبب لوقت اةعلل مت اعمو مهتدهاشمن اوحارتساو غارشلا مهل صحا
 (ىمملا) « لادج باصصا مهن .تغكم لاصود مم نت فكي بل درك ظ ىوثمد رم او

 ىرتثمالثم لدي تال4 هيلو لادحلاباصعأ مهخ لج الهلا اللد ل اسولا لحر لات ناوا

 ذا (ىنعملا) هب دنكي ركودتكق قردي يل غطر ع9
 بس ::ه فرعب بالا لدع ناكولو هم وذل ةبسانماماماأ ىنعي ىو ثدألا هلم

 درادن ىزيج فل ارك« ولعزا دانسا ليضن ددركن مكحول ىوتثم اضرعوالوط ملانالا

 اهبلعئمالفاالالاقنا يل اعلا ةبنرملا نمذاتسالا لضق ضخ. ال (ىدعلا) مرادك

 دامنوربدوخ نابززا دتس هع ملعترم ىونثم لوقي لب ةاطغتالو ةكرح ل.ةتالو

 طوبرملفطلايلعتل جال ذاةمالابقئاللا (ىنعملا) يددش



 مكلوقمر دق ىف ءال مهاو ةعرذق ىف ءسانلا او مالسلا هيل ءةوشال# لةمرا دعم هماكب و
 تايئالا مالكسصلا ى(ىنءلا) ب نذو لءراوتز زوماس انى ندمآد ياو نابزردإو ىرتنم
 دوت الفطر وح نأملج ها "هدف سن للاكر وة ءاتفوالبعدلنم لتي ل ةطلا يت قتثاللغطااناسال
 لالا قاملأ عسي اذك سمالاناك اذان (يندعملا) بدني تةورداررعب هال
 نآإإب ىونث.لافق ةسقلاى لا عجروت ةمصنلا عصنأاتفو ف دشرلا اذا مزاللانيدشرلا

 كلاذو (ينعملا) ول ملا (هدنك )عم (دب) عارم دنك 5ع وركن تاه ارم دوك دبع
 اردوخ تفك ف ىم هول ةنوعرلاو فكنا بوهىذلاعشلا قلعت ميشلادي رع

 كلفن برضتاللا# (ىنعلا) زي: ستاطاساوماشا نكمدي» هز .
 آ,ضوعع 9 ىو الدعناطللاوثاللا عمدانعلا لهذا !نأ عساو مصأو

 (ىته)ف فرطلاوه '(وا) ع داكربى-هعي زاار_سي وخ و ديزول رك اابردب
 نمهسفة دوحول نكسلرصلا لئاقذاو ضوملا (ىدعملا) علذع وولدي( دنكسسري) هدوجو

 0 أ
 عمو !ررمهضوارنايبلل هكفوأتك هريدقت(وك ) عيبرونتلا دبن

 تح (ات) كسي (هياد) هفرط ىأ ْيدلاركْؤسو مواز إ كس هررعم (نارك ) رمعلا ىلا
 2 | ملاذو رحب عوتكوه سيل جشلا (ىنمملا) كتان (اعنرادمز) له (واددرك)
 ستيالو 4 فرحالر عم هال بر طضإال ىأ ار كمت كتساخ نم جملا ىحاواذك لسع
 رفك لنا معا (ىنسعملا) « نارك ناوجيشروو عشانا ةوزا داو تصدح اررخك ل ىع
 ذأ ض اوئئاذه نمزشلا بت مف سيلو .انراراد-ةمو ةياغواذحا
 دن هرونا الو جدلا ةةيغل نركمالو في ىشل !عرمشل لهذ ذغلاب مكس ىبهن نايصجلا
 دح صدي 8# ىو كاذو مالا هيلعرشملا لوك ىنالءلع لبع رئااره اظن عتةيامو
 لكذر دل اربغ مادق (ىنسعملا) 4 تسانف هللا جوري غئ لك ٌتسالث سدو دمحم ه>ره
 ؛الا تارثك الا هللاربغ سياو نام هللا جو رب :.:لكق أ ذعر مودحبو ,ذ ىثالدودحم
 مهول كل ادوثىفاعاذد سف ةينانو ةكلام ىو
 نماوثسزغموا فاو ت سواهك يات تسون ناعاورغك ل
 1 ىأ هيفوح يذلا ماقماو را ىأوهن تاسع الو رثك الز ا كا ذو
 امغاتبح .نا.الاورذكلا امهونا نهر بلجشلنالءيفناسماالورغك الرثأ لقبي
 ه تدك مرن 1 :درباهانفنباإإ ىرننم شنو لكش ايشالا مكح ىف ناكل اهوداقولةغ
 ا اذكو رونلا ىربال ثلا عفري لانا تكطلا تدق ىفخملا وضل لستم تاذلاو هجولا لاذماب امس ترام ىوسلا يه ىتلاةيثفالاذهو (ىنملا) «تطريرردا هيفخ غارج نوح

 هلاعفأ ض عاتب



 (ةنفشأ
 | نتئءارس س9 كم لامطلادهاشىو لا بع ءتعتراذاف باع4 ءايشالاءايشالا
 باديس دودولا اذهسأرف (ىدملا) مترا رس دبا رسالا شي وتسرست باح

 | ى رناووشولا اذيهسأرةيتلاوهوسأرلا كلاذماذقو ةميغلماسأروهو سأرلاذلاذأ
 ان ثم نوكيا ثأو انطابركسنأ نمو هئلاررفاكو وذل سرلا«تنأامركسنأ منان عنامورتا-
 ارئانو هنالاو نمور هذ ٠م ا تان كارت هلاعن أنوع اطي ةغيفمل ا قهأر ع رشل ارهاط ف
 رعب ىمدرمتسيك م عش لامزاربت رت تسدك و ىو2+ لوةوودرةراذولو»رثكل
 ءايامجم نم الو جشلا لاح نم ةرمخال ىذلا باجأف نكي نمرفاكسلا (ىعملا) هي تتاجر
 أف نوكي نم تملا لاقمم جيشلاكل و هيلع هللا فس لوسرلا+
 ةفيثحلاءذه نم هريخال نمو نمحرلا ىلع نيم هحورتاف

 1 !قدنت ازرمخ هل تاكن عي ,قاتارطثنا ف لاتاذسملو ناهمالا تقورحهخخ 1 ةب رمتلا
 0 لآ م راش تاويحناجزاامتأج» ىء كلذو# دئازهحورفهلل
 تلفناتناوبملاحورنم ديزاانحور( ىنعملا)تاييذالالاعن«ةرابع نت اهانعم(ان) هرب
 هقلابعلاو ريما نانالاناوهو جول[ دلاذ نئانالو ا ديس لو ةبف بيس ىأ نم
 (ىنعلا) م لرتشمسحزدش هزنموك ه كلم ناجام نار نورك س. ف ىمتاوبم ا نمديزا
 ةوقوهو لرتشملاس ا نماهزنءراس يملا اندر انور نم ديزا كام اجور اذ هىل_ف
 ساو ىلا ةيفلا,ة:ابلا ساوملا نم

 ناره ىم"لوذيا ذهلر ثا تقام فالخ ن
 ؛ءولاءايلا مشي ةيناثلا(دون) مينآ دوبزأ بست . وسمو
 ديزأ هيحور نوكسل مهدوعسم مد[ كب بسلا لاذ نمو( ىنعلا)

 درك مأ « ىرتنو ددوح»اررتبسنرو طم لاقاذهلر نآنرعلاو
 ادوصس مالا قيلبال ةك الملا نم لضأ مال كا هيلع مدآ نكي لولو (ىنملا)
 هك اردالا_هلكء اع .الاملعت اهم ئاشفب مسيلع مدل سضف ىلاعتنا لاذو ىندالل
 ةل 1ةكردملاةلبلا نعْئشلكب هع 4 ناو اهفث امحو اهناعمو*ايسشالا روس مالسلا هبلع
 ةكراملا ةوقلاب قلعتبامالا ةكنالسقأ اهلك تاكردملا هذه تسيلو ىعاكئشل اكاد ةكردسم



 ل يدا لرشاوع نان هيمانح 0
 اهنازا تشزكدشنوزفاوج ناب و ىو ةكو و2

 ةردلاو للا نم تراسان حورلا (ىت هلا) جاهزيج لج تاج شعيطد دش«
 :الاعبج حوراها اعيطمراص كاردالاو لوغملا ىهتمو ةب اغا او*اهتنالا ىلا

 لا (ىلا) ياس ناشباوتستيراكسأز ه:اوكرو كانويمإ) ىلا
 .ةيهلالا تايلتلاو ةفرعلاو علا, حورلا كلاذ تالت اسنالاو ناو لعسأ او
 رارانزوسا دوش شمل ركزو سنابها مط ى + نادقتلا مهوتباملاو
 تاملا سا اولمعو اونمك تغلب ىتااحاورالاو (ىتسعلا)
 ان ديس ةسق نست عاكمهقلد "ىربا نوكي علا مهئاضاخو مزعلا ىلواك هي راس معتلارإ

 ناطيم تاوءايلوالاربالايدارآوربالا ةس اتناطيملنا نالريزعلا» هريس هللا نسق مهدأ نيريهاربا
 لعتسو وهم اركو يانيصتان» . تاماكرإلا ناطيفتا بنت مورا نلع لاو يلا اس
 5 ربا ةصق ةيعنإل هلوق نم
 ديدي ىداحو دش هان دماز و طدرعما خي يعاد نوجا ىورصلا طاش ىل-ع
 هرم ابثالا ل عومدأن اراه رهو عدلا م[ ؤامنربمالا كاذىكرال (ىعلا)
 تسي ارب امنا فك 96كم ترهظو دجوثل عسا مو دقن م
 الاذلانهمانعمدوجولاوةلملاو هن[ رينو [ئفعك (هسش) م تهكرحنب لوك
 ًاوهىذلا لاذ, ف توفأءايلوالا نمناظةيدلمسلا كلاذءاضنا هسفنىف لاق (ىنعلا) ىذلا
 نيوتن دباس ابر كيمو ىمىسهل الا بابل او ةبتعا ادودرصو نو.هلمو نعل
 ن ازءأنمانحلا ( ىعلا) كك

 ترو دع ادعس مهوةلودأاءذه نما *اتمأ ا
 دم مكلربمالا كاذ لعق (ىنعملا) هب باب مف

 هت ا قام اهل متت نماودترا ار
 .ديرا!باوح نع م لوصولا بامنغل
 اب دسحردو عارنزدو ى-ج اكاونت سي ل ىع
 *ايلاوماهفتسا(ىتسحرد) ىادجولا لو غمريغ (ورهتسشانإ ادلة ادأ (ىا) م

 | نركتمتيمخا تنأت تالا“ ايلوالا لانس ناكذا (ىعملا) ىتسيك اذكر باطتلا هيف
 م .ىرابونىربش مدايإل ىم علزنلاودسملا ىفنوكتر ل عفن نمعمكلاحامو
 ا ا 16 بل بسمو

 ل



 (كبش) بنلاةمولا لادا مش(عد) لع عب ةياثا فوومومتأا) ميكب. راو
عراضءلمف (ىكيم) بعللاوهو (ىزاب) ثنأ (وق) ةدحوا ءبفءايلاو عيبسلاوه

 باخ 

 رانعمةيردصلل رخآ ف ءايلاوديسلا بلكض كره انعم ىيكرت فسر (ىزانو لن) زفت ءاذعم

 لاله بامل عيب لا بنذب بها نم لان عبس ينذ عم بعللا لعفت (ىنعلا] مسيهتو لممت
 لاخر هو ةكالا |ىلء كلو مسمكرو والا ىلع كل موسمه نا ىأ ةكئالا ىلع ستوب بن

 (ينلا) عا شن ةارعتمك خرسه « ابشع شو قوكيم حش ىملوقياذهلو
 كيل لوغتئثىالكأ هفضل ذذعتدا مسا فاصل ض غارلل تنأ لوقت يق أ
 كم م لاي اضم نيعم_عةح ىف صقتاا نام بث سنالرمخ ضو هىذملا

 قوه شوكي عش (ىنلا] ارش فايل ا جشم دج ع كام
 : 0 يلا

 ةوافشال داعساو دهسيف هئاصن» امكن نيدب رملا

 لا ذاو(ىمملا) يدش سمزكره سرا دفك ه دسزبأ
ن نكن سامنلا نم ءايهكلا ايهذ نوكينأ .اييكلا نمالباتساهنلا نكي

 السأ سا

 2 لاا 0

 2 « لمه شن [شكرس د شاب هدب ىوتكم لرغأ ثهلو مالو ءتنودا نوكمالو

 ا 2 ا

ىران مأرب ل ازالارحب عبنموهنوكب نم عشلاو لهلاى ران ىلاهتدللا
 ضمنا لمعلا ”

 ابملا هان لاسم وهف هل ع3( هللا ناشبف نم تنو زكسم

 د(ىعلا] يبا كارزكرم ديس با ه بازادتناسقباررتا
ناذكب انهلالا نم فام ىتساملاو كئفط امل اهل نولي و

 :ةهاشلارا

 داعتلا# افنلاتاووشل بادرت نمذيا دولا هاب فاض يئموتبا دهل رول

نملا هيفدللابط اخ لوةباذهلو ة:فحاراقا ةادهلا سرعت مغالمهفتأا ناةراغلاو
 ارك

 الو امالي أراتكالب ابيك

 زارك !سمؤىم امدعب

 هوني بيعو بر دسصلا
 لعفت (ىنملا) كيوشللا
 ةرماتلا ف نامقنلا لعغتو رداكرونمل جملا ىلا هيما

 ب ا اراع جه و« رجراغوت فو رردلا تجر ىوتكم لافنالا

 ةلوشنوكيال ةئملا ىف نا لربفاكوشادبأ دحتالةنل 73 تبهذنا لو شل بلاط تنأ

 ىوتنم تنأرهلاعنالاةئج بحاس قالوشل ا لتدءاشما نخسس تنأوهأ كوشلالب

 يف ىردم اف



0 

 ىمعانع شر يدش بيغ ناشر كمر
 نأنعاشلا .تراص بويغااوخاشملاةر نع .”بويعل (ىدلا]
 هنافبيعءالأل دنع دودرملا اولبقولوالوبغمواءورسشم ل دنع "ولو ببهركسنماي كأ م
 اهرذخا مهتريف نم بويغلاو الدنم برغوهو عرشلا فلام نملابلا قو قت ارمرهاطلأ ىف
 وأو رايغالان م اهورتس الاكل !نازعخ مسخوكلواهراهملا ىلعاو ردقولو نيركشملا نع

 نيتلمسهملاءارلارسكولا لا مضن(ىرودإلع زل ةاداركا م ىلغالانوديفدالا بلطاةسرعلا الا( ىراب) ي شاب ركربوتطاج تما يرد « شايراب "تمدح. ىرودرا ىرابإل ىمهئابذايعلاو مورحووف ملعركنأ نفنوركشارالاهو <
 (شاب) قيدصو بجا صمو قفاوم(رايإة مك م( يمال :ز) د مب اهاتو

 مهراونأ نم سد انعلو مهروب 3 يتيسرانلا ابا مضووملا عض( نكس
 مس. ع الب ايف نيج عظهتلاو مدخلا نم للاب

 ابا دقو امد رس ةمادنلا ىف مسهتسس نم دعبلاو مسوتأ المص وسخ نمو ابمتو مهل اي دص
 هرج ىمس تهارتازاان» .مهةح لك نمردس ام فنار و
 نمئن ”ىال ةُضارو مسن ليا !لصي قي رطلا لاذ يم تح (ينعلا) يدحز اى دن هج
 ىرودهحرك قو ىوسم هان: مريفو» ىذلا ضيفلا .طقتو ىسولالا ةمحرلا هام طين ل دس
 لمغاىأكينذ لو ةينهب نم نكمل هل ا غل نعو هللا نع دسيعب تكولو (ىنعملا) بنا مسا مهلا لادا مش( مد)تنا( نإ لح (تابلج) مجد مكاروهنايدقت( دود) د تنأ(ىرود) تنك واو (ةجرك) 6كم ارارت ماك مسيح « مدوتدأ بلح رود
 .ى..منأ (هرطشإ)ئ ال للا (مكسوجو اولوف) ةءالل باطخا (متكاغ - 1 هاك لات ىلا عت هقانامعتولاهئافاطنر هقدا.ةئالاو ةعاطلا
 يسافر دج اسللاو أ ثوبلا ىف خثكتا هللا ىلاىا راع مكب ولن هوجو ىاىربكسلا
 تناك ولو قاقلابهايلوالا باج كلر هث اهلخو حلا بر نمارو مبهم تكن ا



 م

 هايلوالاوةانننالا مهو ةيةيمللا ليلا ىلا هجوتل ا ىف ىف ىنعل ا ف نكل ةيزوومل اذ
 | مديمد و زين ماك زادانق لكرد ىرخ توج ىونث مال ثمل اعنهقلا ىلاهجوتل اوهوهللاءافلخ

 هتوطخةءرعس نم لحو فراح عقبال( ىلا ةوطملا عب رس( زمت ماك ]زي مز اب
 قئاللإفءاودلا ىلءصالا ا دصقي ىأ مايغلا عْرع لحال ماودلا ىلءاسفنا 2

 6 نشاعم ازا تين هكوا دمادو ساب رب دنكبراو ءارياج و ىو هتمفدأ نوكتتالنا لب
 لم نركمل الرضلا اذ لعفب اراها لاذو( ىتدملا] ىو اسم سلماةيبرعلاب ( راومه)
 لم سبا لولا لاذ نا اح راما كاذ لعب هناف كانه ءهرارمتسالابسائمابو ايم سلما

 يت -خراماحو نزولددك 0س 2 سس يح و ىوتمأح اا شالا
 هزه نمل ا ةنالراملا سح نم صةنأ كك ار داو حرا س هتان( ىدملا ]طم لانه ءانمج قسوم ثسيخ)قونإ ب بقل( راسة رعلاابل مش تسد سن( نك )
 [تصخرولي زانلحو ردو ىء ىوسلا بحو سفنلا لاحوأ نمزرتص ل ىأطن/ لاسوالا

 ماذا ةصخروالب رأت لحولا ىف لمفن (ىنملا) يي وكر لدنازك هاو ئةنوح هه يكس
 ًاليىر لا سوولاو ىوولارءافسلاو قوذللا لاذ نءليملاو ةقالعلا عطقر غارفلا ى فمر دقت
 9: «ىؤنشم لوغتو صخر ةرلمالا لفضل ىلصدتو لب وأتتلا لعفت ثم كبل علقت نا بلطن

 اذه (ىعلا] م مرك زا ارىزيباعدزتكب ىح ع مرطض“نمأ مدس اور
 اك , .ىلاعت قم او زجاعو رطسشما
 !ق ١ لوقتأم ردسلل تناك اةاَوهتكحولا ىزحاع ىفءاسملا تناك اذا اذه
 0 .٠ زوكرانغك نوحو وايل دود: زاكي مرمعةلاعاد_ أ ذخاوتبالوأ
 ىلاعت قملا (ىنعلل] عبضلاوه (راتغك) ىمعأ ةيرعلا فاكلا مش(ر هوك دور غزا ىبن
 اوملاءذولو ىمعالا عيضلا لثمتنأب نكل لذرخأ

 ا هى عسبضلا سيل نيل .اةراغلا جرام هتوبلطيف هنورروال انه ةناةلا لاو اذه ع بش الو ديس دصق ىذإلا لوفي (ىنعلا] يت يراعردتهديوج نوريزا « تسيرانقك هكباج نا ذبوكى »ف

 ثول اف نمر و دعى شس دنب ودب وك ىمه ناو ىو ءادوجومرافلا
 |راغلا اذه ى سيل عسبشااوهوهورغب نأ لج الالا-نولومياذكنيدايصلا ةفئاط (ىنعلا)
 نم سلرخ الل وقياضيأ علا ألاذنالاسمجإو نوط يو هنوديقي ىأ هتوعشنالامديقو
 ىج لاسم ءانريسحو عراضملا لعفلا ىلء ذل دىظذلو ىمهظنلنا(لءاز مولوقىلءادقعم
 مخي ى زو لع (ى )4 ركراتمك نبا 3 ىدرك اديك م ودم ناىدون.ك !نيزرك قو
 3 .رعلا فاكتلا !تشب( راضكنبأ) ىدانب هاهم ىفابملا ةباكملءابلا(يدرك دن) ومسو
 نيأءانعمماهغت-اللةس رعلا فاكتلا مشب( وك ) عبضلا !ًدهدائعم

 اودعلا اذه(ىعللا]
ا تل

 
 تي تلا ا



 ؛ةلششا
 رغيف هطبرعا4ملعالو ىطبرا ف ةرولو عبسشلا نبأ ى داني ىتماناظعيو ىنءرمخ 4 ناكل
 طايرك ايونعماملاب رتاوهنلال سالى طبرو ةلدرط تاوهشلا عدانا,تنأ اذك كلي و

 ةرك ىف قامت دخ هل صضختاندرك قوه دال ءارهل اهدا هركمايسانع ركلا هيررورفلأ
 كاسل ا رضح لازائداسالع 0 السلا هبله بيعش نع

 هيما زي دهم لة لاذ( ىنلا) 4 .٠
 مركزو. اهمرجو انك نمزاديددتح و ىوتماريك اين وو

 اسبر توتا هيج ك0 هلأ ممدربك يع تادزي مدرب
 ميصقو أ باوحرج ه ته ش وكر دتنك ىلع ىد و ىوشمىنذسن اوي

 ايا نيرل اسوا ناو بضم ودة 7
 تلفالناب ان ا مترحر دعس

 .لسال-!! ىف 00
 رت هظاو ى ألا دصقيسعلا يازلا فن( نلتز] ممابئارشنو ردىاهسدركو
 تارعابئالباضبأ ونوءالعت الا ةادإ ةبكم(تونر) هقيعاضتىأئثلاءان:أدحاو
 جيطلاردقوم (كيد) اهتادأ(ىا ]حو قون خو فع اضنم الضو لوقب كاك ت ثأ اهانعم

 ءولهحلاةهأكا ل د تي 17

 اهراك درب را سلو ىوتشم دولا لوجو ردن ونعم اخ اسو الا انعدم

 تسع عامر لءوجسوا الق ل معبج (ىماا) مكمراساز دتروت اندشعبج ه
 ٠ ىو كي ةريدو دكا اهينرك 9 ىوثشم الئءاثبس اذه د عرار رارسالا نم كلبك يه

 أرثالا لا ذر هم ديدحر دق ىلع ناخدلا "ل13 برع ناو( ىف

 ءال(ىنمملا)

 /ءيسس نوح ف ىولشم دارا فاول صغيو ضانلا لعداوسلارهظب 0
 دوسأر دقلاراصاملا (ىعلا] دو ردوز دشسب هك ىو ريني رادعن دودرب ان سن كيددسُم

 ىلع داوسلارهظيالاكف اعب رساعي رسءارينمر دقلا الع دوسأراساندعب ناغالاريثأتق

 رددلا



 ((زهل]
 52922222-22222 يلي

 هلاآلاذ لعب الو ايل ارثأ «.لعر ماظيالىماعلايدوسملا بلغلا اذنك نام ابّدوكاردنقلا
 مه شو راياردود هدو نزور كسه ادم إو ىونشم اذلهل قراثلاو ب روكسص +
 دماونولب ءو-ووبناخدلا نوكسعي ابجتزدوسأ ناك اذادادسملا (ىئسمملا) جدوي كنرأ

 ار كلا نيعىف بالا ل عج هتداعو *ةعتس سف !لدحتو ى ماعلا لصرسي هناانو (ئنعلا)

 د أركي لهو محرروذشمملالوغي هترك ذالك لب لصفام ىلابب الف زم ديرمصن ىمعيف
 هيوقإ» ىونتم اياطملارثآ يفر هبالثلب روك تنا 4 زف نكت هنارعمو ىلاعت هوفع
 ةيزتلاركستذبالم (ىعملا) دوش نيد ان مرج تا شلدر هدوكن ريض ركسسددكب دشن
 تاحابملا ف ءلام_منالااولاقمهناف نيدال,توكي ىتسح هبلق ىلع اناطملاو مرجلاْلاذول_كوأ
 | تامرحلا ف كامجنالاو تامرسحا ىلا باب تاروظحلا ف 'لامسملالاو ثاروظحلا ىلا باب

 عييضررمو نسسلا عرريضنب ىلا ضورفلايمعب خييضت, ىلا نماولاتو رقكلا ىلا باب
 تش هم وزاتفريبرابو فامسش نأ وو قؤتلم ليساعملا ف عوقولا هب عرس سلا
 نءمدنلا لاذو (ىنعملا) دعتىأ تتنهتس[َضاتلعف(ثسش) وب عنب لير هثينأرب

 ىلع دصت جانو عرضت ناوىأ ةايانملا براي هوت قبه ذ ذل راغشتسالاو جرحا
 ناعنلاق نارلامسولا اذهل لاو خاسوالات بلغو ةفعاضمخاسوإة4 هيليوم

 اذا نمؤلا نارل_و هيلع هلل الس اينر

 ' أ اديس لاتاذملو نارلا مكذن هبلقرامتىت-تدازدازاو اهم هبل ل غسرفغساو عجروبان
 ءانثأ د حاوئشلا ىنثو اولا عابشاب(وت) ةسبخ (منب) عسر( كنت را ىلع (مئوبآرب)ان

 ئرتثم كلاذوت ام سخ اذعاضتم مسولا هن ؟سميلء غرو دهب ىأ ءذيءاضلا

 (ينمملا) جي تفركن درك مكسح رار سر هوك «تقرك تدروخ اهكنرار شنها

 هقتنحاسوألا تكسم هناي ارهوجلو هبلقديد_ح لك أت تكسينايسملا 0
 بؤيذفاو ضسالا قرولاب بلغلا هنم هقاىضرهبشمم هتلاقي يالا جالعلا دعب لب الف



) 

 قرولا سار عطللا بكت الو (ىنملا) «طافددركشنداوخ ديا مهف م طخ هتشونب رسريىسي ويتوج ل قوم ًاورمءرظنلا فروط ىلا لاذ وأي ض الا رولا ىلعثيتكاذا (ينعلا) يب رطترددب اءداوخ هتسوند عرب ددسا دعاك ىمي و دوج و ىو لات طم
 دوسالا طا عتواذام دوسأ طخ ىلءدو مالا طلخا لاذ عمو هلال( ىنماا) مداد ىممور 2 رج ناثراضايسر رهاب » ىرشم اطلغ تارت دركذو هبال يوغكللا
 211 سأر ىلع ا طخ ييحشلاث تنتكناو (ىعلا) ب ليرئاك ناجوح قدرك هيسرسإ هنيرير وسب ورا, موسناو و ىواثم يم طدلوو ىحمغا طلخا نم لكدوسالا طانا ىلع
 هرايمج سال ىو «فرح هنمأر بال لرذاكلا حور رشم: دابزيدوسا طملا كلا تلعج طلخا
 جي "ىأ ذك مالا ناك اذاغ(ىعلا] رظن شريك او سم ءىديماان ركهراج هاني زج
 نئال يأ كيلض ةجرلاب دبعل هقارظتءريسك" او ساضلاكىأ ساحض هللا ةجر نم سأبلا نأ ىناكإرطشلا لاقاذسملو مهاماخوأ ءزافلخو ىل امتهقاوهوأ غلملا ىلااضضلالاريغ
 نوكيا نحل اصلها دابع ةمزالمورك ذاب سفنلا ةضايرو ةاكبلاب
 ديمو سشييهباهى ديم انف ىوتشملاقاذملو
 انو أ ىف اع هما دق مكدينما م داسع
 هبيرلاالاءاودالءاداهنانةمئامللاءوس
 دىل اهنا رأت لي هعأ مكىما !بيعش

 بيعشاديسلاةامل (ىنملا) تمد لكوأل :0ة ناجم د ول دز :نأج وا؟اهك نأ - انمةوالحمنع نخل أ قاعا
 نمىأ هرومبلف ف فنا .حورلا لا خبضت نموا ودنا تاكا يق

 واديوكىنمف» برايت فك ف ىوشم هتمالعنبأ اندكسم_ءىلاناكنارورغملا الاذإإلاو ءاجسلا ىو تمهسهحورو( ىندملا) يي نآشنوك اراب تفر رك تفك غنايم قويا اب 9 وتم يي رغ ةاس يفر هلو ناميالاوتاممال درو تت ارورغلا *ءالكأ
 نأ ىفدلوقيرورغلا اوه بيعشديسلال(ىنسعما) كوادوج ىناشنارثفرك نأ
 «امزار وك همراتستفك قف ىونثم ةسالع بلطي ةدخاؤملا كانلو ىالكل نسبا
 قاع بإب ىم هلا ةغيتحر هاتر ءا نال كالثب ا لحالدج اورد رارسأ لوفأال اراةسلااب) بيش ديل المو لج حلا لاق (ىنسعملا) 1 زارضر ىكزَح شالدباىاربزامر ىذ زح
 ىبلاةسالعلا كانو( ينمعاا امدو موصزا درادسءاط كن 1 ب ارو مريسكى كن

 تآريغوتن ”ززاو زامنزو» ىرتنع هاعدلاو وصلا نمةعاط لسع هنا يهاب ءذخاوأ
 ترم و لراهرب هنمرتلكن لاو ةالسملا مد (ىسعملا) هيناج قوذدرا طءرذ

 هنما



 مسن

 .« ىسل امه اوتاعأط دئكيب 9 ىو حورلا قوذلسعالن ا ركساو ثاعأطا هذه لدم هثم
 كلتنم نكلو ةغيطلا .الاعفأو تاعاطلعفي (ىنفلا) يىثاسدرادمرذالب بل
 ٠ قرغتىنعموت دزخأ سنع اطول ىم ك0 اقوذةر ذل ال لاممالاو تاءاطلا
 قنافرح ىفو هخعر هتسالخو ئث لكوشح (زغم) فيطا (زخن) 6 فرخه ىوردور اب داهروج
 سيلو رينكسسز وجل اصلا افيملس يلاهانعم نكمل ةميطلر هاظلا بس ناعامل (ينملا)
 راالابقئاللاو ا ارث تماطل ىلست نم قول اءاطلا ىرالاو زنا( رت ا ةاورهت د[ زقم و ريثاء اط دهداتدإق وذ ل ىملافق وردت سدف تغنل ممل هبف
 تاعاطلابلقلاروضحو صالخالا كلاسا.ثلب نئاللا اذك ارصئاب_ تابح ىلطعت ىدح بللا
 ةحابت صالخ الب ةعاطلنانررامتالا بحبل نمأ اوي اه ماشني ةدح
 لاخر ةفاج اجو تروم ه لامر قزفموةئاد» ىم لاثاشيأ اذ هلو

 ذك الايخالا نركنال حورالبةروصلاو ايرمل انصقد وكن ىتملالد للا ٠ (ىسلا) | .
 نعل ةصق ةرغب ناسا نه مو مشر هناك دم نأ دف نعل سديم, »» تاعاطلا

 "لمع هثيمه داير كنز كه راردس لى عسرا تببخ تأ يي
 مالكا انها مجأر قت ةيسحملا ىلزلا ميغ (راتؤ لاو ناوبحلا لستر سو ىوم (دسببال)
 ( راكرتع)ائادادبأ (مثيمه) راسإكم |ىأرظتلا جوعأ(ر كنك ) لمهملا
 مالك اوتو هو ىرع جيشلا لج أ نم كيما كو (ىتسعللا) مهغلا ليلفو لمعلا لوحأ
 ىوتنم لما عابرع أد مولا ليلظرلظتلا لوح أراصو :اعينشانعطهبن نعطو المدعم
 ىو وأ« ىملجت نايم مدي طك ف
 ؟ونثم ساغمو ىومنلا نرراعوهو سامتطسو

 6-2 مشلاوز ضار العئلرطنادير لل
 قطسا الْمارا ليلا قغلاوراولافيإرلا !لارظلا (ىنعلا) «بهلوبب شؤم |(

 9 2 اروا هنا دبه زورو ىرتثمبهل فال سالبلو
 حدف ةوعناللو هللادبع همسارأ سارا ينلا)
 الا فك ديرل أ ىر(ىنسلا) مر 'مهار صاحستغك عريبي نأ ف كردءشيس
 اىونثم دوحومرورفو ةليحاضبأ_كةمئانمش ١ الاذادي رمل لاقت ولم ةحامز جلا
 لعن (زيمحت) ناطيشلا (وبد) يأت هزيم ويد ه بارش ماجر داك فك ىغونإل



 (ةنكفأ

 انهدارملاو هو تديش أش نع مشو دمحص متدرب هاه انغمندبزم :نم ىةشم مهلا ىف لاقلاح

 ىلع قتلا ةادأ تلت دوٌيشلا ف لمعلا ءانعم ندم [:ثنم تشم ةمهعملا نيتلارسكم (باتش)
 مامتاهحنو لم لؤبتب لب لوبن رعؤبالىأ لوبتلا ف جاع ةلالب ىنما ارا سف ةيناثث باتش
 هجو ىلع الاح هسيفلؤبني و مشي ناطيستلا بارشلا حد ىف لمت لأ ثنأ (ينسعملا) هدوصقم
 قب رط ىلع هءازلا دارأ مالكا اذهدب ملام مثلا عيماملا لوهتمريف دو هممت
 نءاشرانربخأ كليثقلااما ةثالث قر نعولذالتما ركنا نااريخعداشرالاو ةماركللا

 اهل ةماركمالسلا هيلع ليربج اهل دخت نأب هت ءايلوأ نم سلو.

 ىربكملا نيدلا من لات(اوسارشا !لئففانح .رراجااانلسرأف) 7

 بولقل اى بهنال اسورمتلكر وب ىع-امناو نكى اعت ومب اهنع نو ريع ىتلا هللا ةلكرؤو هو

 هللاالا ١4الف ورحب ديو ارؤيزنغام اهل ثق نك ةلكرو يم ىلا اعتلال
 كتيادئامتسسات اهنرمتإو 5 ءركنأرشلابةملكلا تلت 0

 دارأاذاو دفقلاو لثفلاب هياوذذلا ةروصلا لع ىلا ءقأيو ةداهشلا ةيت سف لوقعملا

 يك اءانالومواتدب ساق اذهلو هب ,وبحلا اذكوالاهتعباغت ويحل قناعمتاههذأ

 جاجزلاريشمو هنهلابر محار هظمو اسوسح ةومماازرابو اع ذاوم دير اهلعق لاق نا
 (ورذك) «دنسالب دضكنر خاورهاك هدا «درق ,تانحارم تفك ف ىونشم هدوجو
 ,(دئسسدحأر (كي) عسبالمبف (دككتردلا) ما عاجلا لاذ ف نانم اعمواردنا هكةريدمت
 ةيح غسب ال تبح راك | نكس ىئاباؤامو ثا لاق (ىنسعملا) ل ءرحلا ةبح ةلمهملا يلا
 توما لبي ل ىتسح ىدوح ةحاجزالم ىسهلالا شعل !بارشن أن ىأ ةيرح

 ّ ىوتثم تاظيشلالوب فكن ىرولاو نقلا ةيرحوىر لا ةيع اتجه
 ماملا ف0 بطلا دينْشسُرك ار نصس نتا هو

 اره[ ماج ف ىمئاغوربرغمه رسوم تناثجمأ الل اذهتمم يكلي حيال ودا
 ةادأ (ارزاذه (نبا) دعبا (رود) «نيببيغمشزارتارادرود « نباتسينرهاطربخ

 ل ابوهلب باركر هاظلاس يلو مامرهاظلا 1داه (ينعاا)

 ورذلكه وبل ىأ تحتم ىف ىزاب ه ىمنت اذءزتو بيغلا ىأر يش 5 نعاذهدعبا ةبحو
 ردا
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 اوفوراؤيإلا ارش هول جشنادووماجوأ جشلادوو ارنىذهابارشلا ماج

 ناين تسة-رونزالامالامورب 98 ىونثم تاطبشلا لوب ميال فنان ىلاعت هللا
 طوبسضمىأ لامالامودواع قارون

 بيبا ايدارأو ةبحماو قولا نم 4ةعىلع هنا ضانأامدارأور هلئاهحورهقاسدقركذ
 نآلبقةوشبرطلاا-مركسلاو هيلاقوشلاو ةبهلالاةفرعملا ةءادلاو هبيبحوأ هللاتاذ

 مخ تجر طاذا ودبي مكولالهو اهردي سعت ىهر ساكردبلااهل و لات مركمااقلذع
 تانثاكلا عج ىكءاهرؤؤ ضيفننلا !ةةرعلاةمادملاو لاك افراعلارديلايدارأو

 كلرادملاب ةيندلا اةيهلالا ف رعملا تح ضماذاو فراعلا نع غاب! اوهذ اهرب. ىذا لالهل ااماو

 « انامل تيدتهااءاهاذشالوو ه لاف عىدتيرؤ لانمرماظ هما يعول
 انسلاورممللا تيب تاملابو ةبيطلا ةحارلا 1س اذستاادارأ« م«ولا اعرّوستام اهانسالولو

 اهعضوم ىلع الدلا بساهتعارلاة هناك روصغللا هدارأو عافترالادملابو 0

 دود اءانش داك ةشاتحرمغ :رهدلا اهميبتإلو لاهو قامرو حت بيساعرزو
 1 06 ,ليؤطلا نأ ,”زارهنلا هأرأ م كيبمنلا

 8 !انهر ان الاورشلا ف 1

 انبلا تركسمذ و مالو مسكرا ودك هلعأمصأ ىلا ىف تركذ
 هرك مجاعراع الو ناركسل اوهو ن ناو نع مج ىواشنلاو ةمادلا ىلا جار اهربمشو

 ارك ذا درسعركلاامار سم ا فر هظرام ىلع اعتتالاوراعلاو انذاوذرتني ل م-خالاهرك ذ
 اريختو مثلا نا مايا جالو .لاقا دن هاو حايشالا ثولي الحاورالا ظ كاذخا

 0ث ا سرر
 نورت الةيئاللا فرامل رحيأو يديلا يروا اذك ةماغلاو



 رم انديسرشر ل ىوقلا مسلا ببسل !اذه نءواعقاناولح اركس 4دبتو ىلئاقلا مسلاكو هذا

 لئاقلامسلابةءولم ةد ازا مموريثك ايا دج مورلارصرة 4 ثمب نيح هذه للاى ذر نوراغلا
 لهو اقف ءادعالل دسرئاجناءءالعاو رصيةلوسرئ لادا كا مرادف

 ىلءهتراده سه تءلطو اركسرمسلا كلذ ترتوران قايرت مذا 8
 مان ةيملالاثإ ادسهلاراهزأباهتذبو هرفكتاساج ..ةلوسرةي رش ضرأ
 ىدولا سوم موكل نولذببو ةوريخب و اسوس ماك مهئافلخ لاما دكو
 ,ىوتم ل اشركسملايشلا ةيطاخم نعانلادشب ءانالومو اند ربخأ

 مادلا ىأ اذهركتللى داصلايشلا لات( ىناا) يي ىوركشب اركشم ارز نيه» ى هو تسسأ
 افن ؟هنلعاكق وكلاو ةسيحلا هم لسعو هل مادمالو ماج الة يشل ا ىف فرط سنو هسفأ
 ماج ىدس ىذلفرطناو ركتماب ظغينو انه لزنا ل ش.شا ناك اخ ضرافلا نبا مالكسص نم
 دورك هروكن عم دن د ثروك هدو صام نيكساديدو دم وف ىوتم هم لسع مأب ارش
 المار ىمعأ ودملار كسلا كاذراصفيف هره ما اف ذل ىأروركستملا أ (ىهملا)
 قون مارور هارب ودب رع مدن ارب تفك » ىوتمهأ حبال ئثهراكنا نا سمو

 هدير لتقول كلا ذيل لاقاهلي د تون ايمالنلةةماركر اهاالو (ىعلا) هب ايكسح ى
 نالةحاملات فو ةيعرشلاةسصخي :رلااب اك رااؤ>الاب ايش ىف البلحلاو بهذاريبك ٠
 قرط نءثلاثت قير طلاو ءاذهو صلات كا ذك اعرمش بج اووهاكم ازعل المعلا
 ما هتسذكب هدمختزا رز ريك غلا .ثكرططمو ةيسخرا رمد » ىم تاماركتلا
 ةونالإملاو ة همزغلا نمتقرمضرملا ن ءاناو ارطضم ترمسو ضب مال (ىيسعملا)
 ازركسةهرسرب 8 الايرادممرهت سه ترورضر دل ىونشم ما اراسا لك ازوعةصءخلا
 ابشالا ىف مج نبا لاق فوظنن سنت لكمتن ةرورضلا ىف (ىنعملا) م كاداي
 اوأ: دستم !وليقىتلا عمت دعا اهله لاقو ل ازير رضا !لاتو ريسينلا ب الؤالا
 دنع ةنيملا لك أزاجهت نمو تارواظحلا ميت تارو رضا والا دعاواس .قلعتب وةلخ ادم
 للوالا ةدعاقلافل_مالاو حلاءارك اللرفكلاب ظفلتل اور هحلاب :مةللا ةفاساو ةسملا
 نيدلابحأ ثيونحلا فو جرحن .نيدلا ىف مكيلع له امورسعلا كم يرالوريسولا ممل ديري
 الر دتلا ف كأم اوأ طولا ىفثالام ه+رخ ىذا ثيدحلا ةينانلا ىوءاسمحدلا يدي هللا ىلا
 نبا نع ىو راكر رارضالو برضالوهو ىردالا ديعسفأ ثيددح نمىطقرادلاو قوبااو

 مدلاو يملا مكيلع مرح اهنا ىلاعتلاقو ها :ىقيئأ نا بح 8 7

 هاك أ فرك ذاهمئ دلك أ ىلا ةدورشلا
 ىهتنا ءاك أف (هياع متاالف) نب رطلا عطب,

 تلال
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 نىأداعالومارملاو لالالا نمتاووشلاب علو هريغو اهعج ف :

 طشلايف لاق نمو رمو ىلع ةيودجا ماو اينداتاوو شيام يقل نا

 ىبوا | ىعرهشا عشر ع هدبرم تأ دءار ها اذ درك ف ىوشمبارتلا نركيةنعلل ندرك
 (ىتسلا) بارشلا ةيباعنرو بحت 0 نا ناكلارك/ رك دي >
 تاناناطااريث:باخ الح الورمحملا ارطاى أجلا ارمأيديرملا كاذ

 والا ةلسيف يرق
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 20 و لا ادت هي يف مايو اا انام
 ةلج ةءاركلاهذهاوآرالا (ىنعلا) )6 ةدزس يييرتسف نأ, أي ركمش
 !هئلاننا ادا ا

 ارو لدنم درك لطم ىف 1
 تاور تاريدبت كشدلإ (ىنمملا) «تبخا نك لديمهاراما '
 | نم صال نارهر ىوسا!بح ثبخىأ ثيفنا نم ءاتحاورالل ةءاضبأ ةسامقلا نم ,رمللا

 مالح الا ادخ .دني دروخ ىو لام لامنوزارإلاءدوترك قي ىم ىوهلاو نمغنلا ديك
 الأ الال- الاه ادبع لك أي تم مارح لك اىذلا + اهطلاب واما علان أ ضرفول (ىنسعلا)
 هما اركلا قب رط ىلع الهرمل بام .قلاول .دقلاامأو هنمهل لحامالا لاذ نملك أب
 افن ؟تلعاك لي دبقرمغ .نم ةيعرش ةهخر باكتراب وأ ان تلبعاك
 .نراتتكانو هنمىفنالاو ىقامالا ةئيما مكسيلم مرح



 (ةزهنا 2

 و« تنك رمق ه ىرور ةشناع ظ ىمةداصمالب ىلصنْئثىالذاكملك هلا لوسراي تنأف
 | تنأ هللا لو.راب لوسرللتلانامويةشئاءانث ديس (ىنعملا) يت وآدبي ونهها لوسراب
 (ينعملا) يفد اي[هاضرددو ريم ه كيم ىزاغ فاي اخره ل ىونسمانطايوارهاشلا
 لأنالتنأو ىفلاو فيظنلا بهذي تدبلا ف تالامجلاو هيفةالسملا دوت دحت ناكملك
 (ىنعملا) «ديسر اجره لمتسم درك دبل ل فطر هدك ىفا ديمهحر كلف ىونثمدتع
 ىودثم انو موال معتم هيلا ل هوناكم لكل عج قن الو فيظنرمغ لف لك عت تنك ولو
 هيلع لوسرلا لات (ىنلا) يناديدلادرك كان ار سجن وون اهمرهبزا هكرم مغيب تع وو
 هلددبو سجتلاالعو ل يملا عم ردقلا اع برم الحال ةشئاعاياهل ابي مالا
 مُفهادسا ب هوحفطلو رنازا ار مهاكمدعم إظ ىوتثم اله ىلعا اغيلظأ
 ىلا هيقلعس ىذا اهجولا لاذ نمالعو لج قا فطا (يتعملا)
 ماب تن أو فيظنو هف ههف ىصأ ناكم لك ةءبسلا |قابط ىتح ل ضرالا«-ووهو ىدوعس
 الرئاو عصا (ىنملا) هي تامجر دا ىوش ىسيلب هثروهتاهتاب نك دسح لت ناهر تاهو ىع
 مب قوعاكبغاعتو سيلا ا.نلافنوكتالاو ةشرطلا ةلولمو ةعيضملا نيا الس عمدسملا

 لاذ نان(ىنلا) م دوبىرهزىروخ ىدهتركازودوشىدمئدروخ ىرهزرك اوك
 تنأن كلو تاعاطلا ىلع هبىوغتوادهثراسو بهي لك أ هنا ضرغ نا ةةشملا اطلس
 كدرطو كل دعب بس يه يتلا ننروش دازموكيلاهراطو بلغنا ادهش تلك [ناركسنماي
 (ىنعما] < واراترهدشروبو تشك طل هوار راك دش له يونتتشك ل دب وك ١ 8 ىرتشماذهالموا

 ةسيهلالافاسوالابهّديو دوجو ىفأ اللومينا الدب ءراكراسوالدب راس ىلولا كا ذ نان
 يقمن لكىأرا "و <.انوطلمر اس ةسبهلالارازنالارهظم ناكد :لاهفاسو أىتقأ أب

 ىونثم لوشباذلملوالعو لج زم ا:زنةطساوبارؤراساران ةرخآلاو خزربلا ف بلع بلقن
 لج قملاة وق (ىندعلا) جباري صدك وح جرم هرو « ارز سم دوب ح توت
 ىونثم ليغلا كل يفك في ةريطوهالاو ليدل !باصصأ كل ه1 نأب لس اا رمظل تناك الءو
 |رظنأ (ىنعملا) « المن ىفادبإت « تسكش ىدنج كش مار ىرك كلو
 رك »هفوننمالءو لج قحلا نم ةؤفلار ةيالسل اكلت نأ ملعتت لئالثرويط ءرسك ظهرك
 ساوسولا كل ىأ تاو( ىهملا] جي لبخب :نيزدبأ س اوسو أر

 نافليفلا ب امسأ ةرو-تنأ أرفاو سهذاوهيلاتفتلت ايل
 ناشي زونركتادمرفاك ©« ىرسمهوىرمو ا ىكررإط ىوتنم ةروطسم لانه جسق
 تردقنار فاك ىفا مع اماواسملا «اعداودانعلابةفيلخلا ىآهعمتنكناو (ىنعملا) «ىبرس|

 تتأفةلاحالررفم م هعسبدالا :ءاسا بيس لالملا فك عوفونان مهْسلسأر صلخعنا

 " ركتحنماب



 (؟ 801

 اقفال ال لسللا

 ىنأ نعو خانتسا ةرضت ىلء عينتسا ناو دانا دي 3
 تح نيل نم لات ىتحوبل نيه نمؤلا هنعر هتكتالم ضعد نم هللا ىلعم ءرك أن مؤملا هرب ره
 نانمدناعتالفرومالا ضعب ىف مف او تاق لاح لكع هتضصت عدبال |نمؤلاوخا نمو ارباج نعو
 كلح عمالنا لءاركا تعبان قمح ايرتغتالف هناسفنو ءزيع .رعلاامز لهما عسانت لقاعلا
 ناطلس كلدروأ كموقو ل.ل صال لجالو دييالمدتلاومدنتق ةكساوم عفتىتح ظغيتتال

 [تدج ب ةساررتقراو«ىومددبتك و لافقثل نالوا داشرا اك لاذهءايوالا
 | ىكتوم ل وتم هفنب أفلا بابعاول ما نسرارأفلا بعسنا قاده دوحرد سوم
 فكلاق ذم أريقحران(ىعلا] هي ىرمزاوأ ناو ردتودوبررد ه 2 .فكرد
  ىم ةدحولا ىرتشا ايو ريغصتال يكشوم ناكنا ل عايشامراس هبعومدانع نمو لج نسر
 نم, .لبملا(ىنعلا) «ناول مرماه هك دش هر غش وم « تآو ردشرأاي هك ى. 2

 الئاقارورغمرأتل اراس ةميالم ا هذه نمواعب امر ايهاذو اي راجرلفلا عيراس المو هتشخ
 أب وبار مافي تك 8 شا فا فع ىوتشم اعاصم ترصانأ هسشنيف هس
 لي رآه فنل ل مم الات هرورغ نم هلاتام لمورالازكبف سكعن ا لهم ا ىلع (ىنمملا) « شو

 و د ايورسسو اصرتسم تأ 00
 ارأفلا ىأ ى:_-- هعمرمال 2 د لا
 ملال رسب

 أرفثاةادص جا .٠ ارسفارب+ 2 اا
 ىفةيلوحر .رلالحر عشو فوملا 'كنم عدئثىالرمغأارنوكبامضنوتلا اذه (يدلا]اردوج

 نزع ن نو شابم هرنايمرد « نم كل أ شبيو ىزوالفونإو ىونتم كلذو لاعتوربلا اذه
 "هيلع تلد لف تكسا (نزنت) شيما

 تكنالو فتوتتالو نك:الوؤي رطلا طسو نكستالعبانأت أولاد

 (يىنعملا) « قبرا بارع مسرنىعه نم م ىبمو تفرك ش بأ نيا تفك وف ىوتنم
 وف ىرتنم هيفقرغلا نم فاخأانأو قيفراي معو ميظعءاملا اذهل معلا أنلا لاق
 [رظنأ حر أقلللمجلا لاق (ىسغملا] يباتشرتشاناداهنبو اردان « بادح ميسارراشا

 ب ا ل سلا الاذومرادقمو "الاد

 عل ع م تس د ا اعلا



 تفك

 (قملا) لجرلا ةيكر مسا ياز) ليلعتللانهوناببلقأت(هك) ريبكةيح (تساهدزثا)انثو (ارامد]كل(تسن) همن(موم) ©
 فارتعا!ناهواتورفةبكر او ةبكر انيبّثالة بح انو لمعدل هاما اذهل مجلارأقلا لاق
 قدي هلا ىلاءاملا از_هكل اكن اف راعملا بح ا سان (ىعملا) يرسقرفرا تع زوتوسما يحرم هراهرب ى| تسول زانازنإ لب ىو اضبأ لاقو ل لا مظعل نع ذأ هنوكلا
 مسج :امىبسأر قرف نع المو نانا

 يت-ىرخأ
 نان باتو كلم عمد انعلا لعفا تنأ (ىئسعملا) م نطسدومارشومرعرتتاب» نكيناشوم دوخت لثماب ىرصوت لو ىونن مال اسخن شل ل هالو ل حورو لعسح قرت الررشلا اذ

 سنوية روس ىف اهتءهتلالاق اطل حلاصلا انمالا دك مالك أل نوكي الر بح لكعم
 ايلا يف ىرشلا مهل نرتاواكراونمكن ذلا نزيزحي مهالو مهلم فوخال لا ءابلو أ ناالآ) |

 سمنالا ةفرعمومتبا ةفرعم ةءالولا ناذ مهسوقن ادعوا ابحأ منا ,اسا هيف نيدلا م لات نلالح ىبهتاءديعاول فلخال (هللاتاملكل ريدبتال) باوتلاوةنملاب (ةرخآلا ىفوايندلا
 مير ف امو هباق كلم ءفتجلاع نه ىهتنا اهلل امضي نويبع اذا لع سفن اىفإ در طال تح ناف
 نيزئارذك, « اذخرج زا مدرك هوسغك- ل ىملةانهاو.تقوزهأ هياموئتلكهنافت
 أ نابزوكبودحرب هنيه تضأ ارت رمدم مسرى منال أ ركن غثاهملاءاملا اذه نع قريع هللالحالوم | ىلا - .:لاترسا!اذي هريلسا نمرأ لا ععبامل(ىنملا) مامر كلهمبآ
 درفمرعشاس حأ ( هج :العتسسا ةادآ نمءضرملا ف ةسن علا ألا عشب (رب) «نيسشن نم
 لهل نيسلا تش مانسل اوه (نابزوك )يلا لعبا هو زمل |ءاثعمن ديهج نمرك دم
 ىونثم ى انس ىلع دعقاو بنو ؟رذلل ىأ هللاتو همحرفلسملاا ىلا ةمحرملاثنأ (يسعملا)
 يما لعق ( ور) ءاروو فلخ اهانعم ةيسرافلا« بلا تب (ىي) تسله انعم باطن ايلا (قتسين)يك(ريمسب)ليطت ةادأ(نوج) اج وس ىزورما جزا ىسران «ءاربو لسن كن ًاريمسب نوح ىونشم الوج نوكتنا كل اساي اب قئاللاف مسهرمعأ فولأ ةئام كاش موىل املسم امرا ذه نا) مان دوجتارازهدس ارتكب هام مؤ سدت يشمل كا
 اخ زعلاةس رعل اميسملا عتعب (هاج) فرم (ىوس) ابوي( ذور) رثبلا اجل نم (زا) لصن(ىسر) ىتح (ان) نب رطلا(ارنإ شما
 ةورثبلا نماموب جرت ى بح
 ببتشكةرم وحنا سمدوخ «ةنذتاطاس نوح ساب تيعيروت فى. ةيناحورلا بسن



 (ةنقلا
 1 وول

 نك- (ىعملا) دعتالر بهذفالءانع مرضا ىسخ(نارم) باطلا :زمهل او قنلاةادأ هل (ةن)

 ىلا بعت !نبرطناطل-يأاءالءال-ر نكت )كنا الواناطاس نك

 موسم تصل
 ةبدرغنتالةغي رطلاو نيدلا فالءاكنكت لكنا او( (ىءلا) مي ري درك انا
 امالي اد لاكأ نا لعفتىتح اهيطو ثاثابحلا نءدسيلا فيظن

 :مراشأ انوإو تعصلابالا اذه نوكي
 ىم عامتسالا ىف طريشعانتسالا !ن->و عامتسالا فل رش تاضنالانأ اريش .موءأل احل

 داخل ا يت كن قح ناب ز توجو شاب شوماخ نك شوك ا

 اا داس ص اببشملا

 0 انوفاسثت ارطثلا قفلاقاذ_هلوةنملاببل امكناذآن
 أ نانا اخناو نعطا !نءرذح اوةّناا انفال مقص نك ةمصنلا

 أ هركراغتسا لكشف وكت رو ىع ىئاهلالا ىنولارهظءوهىذلا
 ,ل ىلع ماكست بولا !بارا ويضع ت ملكت ناو (ىنعلا) «ركراو

 "نان راقولاو بدالابنكيلاك ةمدخملا نيطالل لثو رابتخ الاه سو

 | ىتكراوخ
 ا (وو)لس اذأ(تود) ودع دشاب

 (نا) ال عن (دشك )فخ ولا تان( او) نع لك( واهكر“

 (ىنعلا) نوكب (دشا ) كل انعم“ انلامشب ( ارم) يطل اوه ةيسرافل
 ادع لا نركب نلمس فخ يدم

 ةحوتفملا"ابلاو
 بيكرتلا ىدمبُت
 قي نطلا 0

 جياصنلابمعدشرلو ما



 ةنخلا
 لسع ةصبقلا كنداع نم ليف مكسحل اةووعشل !نءدلول اريكلا نملا قي رطنا كلاذو ءادعأ

 كلنير.هرسهنلا سّدق ع رشاذ لو ملاك ثا ىهىتلا ناو مثي رمل كيعنام نم بضغلا كل
: 1 
 الئاقةراقحل مالا هيلعإ دآ ان ديسلرظتهئيراح نم ةساررلا ىف سيلب داتعا الو (ىنعللا)

 فرح (هك) جدو سكن مدوح دره سواهك ان و دوبركبدىرو رس نراك قب ىو
 قحرخأس ير «ىسمأدالعأ نوكبز وذ (ىنعملا نسسح أ ءاشهم ءامبلارسكت(هي) تاس

 نه ثالث لسو هيلع هللا فس ىينلا لات هدصع أى ىمالعأالىأات أى للا دو دسصوه نركب

 ا '! نم سيلب أ متم هنانربكملا ندورذلح او ندوفتان ةئيطخ لكل سأ
 ىرورن#ب ىوشم لاقاذهاو ل شاه لت ىلع سام حهاندملااوةرجشلا لك أ ىلعمدآ نجح
 أرمطلا ا ظذل(ىالؤاب رث) يادشازىفالذ ا رتووك م نجر هت سرعز
 قايرتلالكلزالا قءادشبالا نءى* ىلا حورلا كتر لاق مسةسايرلا (ىنعللا) هشمو

 لاقاذاهلو بدشلاو ريكلارثأ ةموكسم او مكملانمةبلع 1 أرطبال ىسهاالاىثعل اوهىذفا

 ع رانا شدو شادو «هراذمل ايدشرامرب وكس ا - وما
 قايرتلا عنه فوح ىف نركب هنان تغتال تايم ول راس نا لبملا (ىنعملا) ةرثكلا ىلع لدي

 ار تورط فم مهل ايلا 0 1
 لك ةيحاصمالبلل ريصتا 1 ةساب رلا[قالل] ه7 عد مصخدو 2 تنسكش هآره وعدل
 نوح »ف ىوتشم لاقا ذهلوثا زم سا ا هدفا بكت [توكي اهرسكن ملكوأ كرسكن ما

 لهآ نمدحار كل لومبانوإ 0 -بوااارةزيخ اهنيك ه ىمكديوك وير فالخ
 .كيلع ه2 ارث داع فال تقلا

 تكا عماتو درك اارمرم ودنا ى رب نموا
 0 اراد غار دوام
 لاخلا نم ةمكحما ةداعلا نكس هنااسلو (ىعملا) جهدك ل "شن (فالخرا
 «انكنوج هدارأ ,أر مدر ليو سوما ة ينك ىهءدكش : [نافرا:1!كيف لعشتى ت٠
 معني :« نم ىلع بضقلاراث ليف تلعتشا كامعت د |ىيذ ةسايرلابحو بهلاو ريكمابهوامم

 لعتشتالو نوكيو نورغب حاعولا مهعصناذا سانلا ضعب ىرتانا ليف ناف لن اوه نمل هنو
 ينارادمو !فل اما و ىوث مان الوموان ديسك لوغبف سوما دينك ل ثماعاعولا ىلء موسوغنإ
 مثلوقي وئارادلالءفيف لاخلا عموهف (ىنعملا) جدت اجار شي وخوالدرد « 2-6
 ذ ناكناواب وةمصانلا ناكناال مسا باق ىف فنار ع ىدرشيو

 ير وبه ندا زد تورم «راوتما تسلا بقوح از كمبو
 كسل يلا

 ىلا



 ىلع دنع ل ةلقلاك ةنبعشدبف ىف ةمكح هيفربمت هلا هتداعئرادي ىذلا تال (ىندملا)
 لف هيفراملابراكلام كلور لامملا اذه ىلع ىدامتاذا نكللو ةهانسإاوةلباقلا
 -اهرو « ًالثارد سك ارمتوهضرام إف ىوتةملوغيا ذسهلو ةيملا ل ثم: داعلا نمةوجشلا
 تاضاي رلا اهدها هت دأب ءالتالا ىلةوهدلاةسبحلتقاا(ىعلا) جب اهدزا ثرامث شك
 رسب ابك انابعت تر اساء ةالابملا مدعو اولاح ىلعا وكن عم هذه ال ةبحالاو نافل الاو

 ادام (ىعلا) مسلم دا دل دهقدشنات
 اناطل ينصر باعلا مادام اذكس اغا رلمو هتيساعتب رثأ ايهذراصا دانس اسئانأ لوب

 هلاومأرملاوج أ نظيو دابعلا صلامن بها هسفن مهي فرت بالو سلمنا لعبال

 ساغمو هوامهع ةجراءااء بن: له دهاجو دش مدي ىلع نقي رطلاو عربألا ةقياطم

 | لدكا سكى روج ه ويراورس نكريسك |تمذخو9 ىونثم لوقي وكلا !بطاذعاذماو
 نم تنأر وجلال محت باقابو ريك الا مدخا ساصلا لش تننأ 0

 دتناهج بشو زو روح هك نادب وكسب: كله الجت سدك
 بلقاسم (ىنلا | طار بتواار دسم كرك نم عج

 نمنواجنب بولقلا له أر الاول بللا لثم هتاف“ تلعةتعاب اغلا بح اسنركي نوم هبنحاسو

 ةرخآلا ف نوبغروانالا نوكثيىل امس ينوهتيفيوكلاو نركلانوةراذي واضدلا

 ايىدتدبنكمك مهم هارملادنب وك وك بيعإو لكس أر ايندلا نولوقنو
 ناكو و ةيسصوصللاب ناطلسلا م-متالوهتلا دبموهىذلا برع لقتال (ينعلا

 اهينالا رت مو ىوهلاو سغنتلل بو: كلنالجاتملا تنأ نافاس م هريعقالف

 «اضرلاودر دما ظفحو دوههلاب
 ناك ارانب دمرسأ ىف نأ نمدبع ثنا

 ريم اوس ىف
 ةقيقملا لهأ حالطس|ىف ةيدوبعلا تان ىعالا هررمجوت

 قاتلا ىموبأ لاق « دوقفلا نءريسملاو دوجولاب
 دنيه سعئا يزل دبع شعت لو !ءهماىل«ىنل!لاتاذهلو كاذرضر!:ارماو !!مهردوأ

 الرام اكيأةلاقتءدلي .رخلاةكلثرحا 4 لافت الجر دب وأى أرو ثيدحلا مهر هردلا

 !:نولوءاوسلم لك ع ةب رحلات ل ه> تعماذاةبدوبعلانارعاو رامسللالهق ادبعنوكستل

 هللاكو_-امسرحملا ساثاللصحو مهتممتنم صا فيكو هوممناىذلاريغفلا اةياكح دروب

 ناسي ىفاذه (ددرك شدهتم 0 0 وردتاتامارك]) لاقف ىلاهتهتدبع

 نو ردوسي و رددوب وف ىونم ةنيغنلا لخاد ف ةفرسا اب هومسهتا ىذلارمقغلا ذل ذ تاماركس

 ىف ىرم م



 (4ندف
 ةدارتلاايلا ا نكوةدحولل ءيفءابلا(ىدي و رد) جة دن ىد يمت حر زا هتحاسو ٠

 ةيرد سأل ىد رمى ارلاامأو همن ىفا لكوة دحو ا ىتدك
 ,ءاهع:طصارهظأةداسولا هيدارأ ةزمهلاب هما (هافرهظلا ||
 ,عئطصا ةنيغس فوج ىف شيا و ردنلك (ىعلا) ميلستلاو لكرتلاوهو
 ةفعو ارت ابمه د مرآ. ق ىما لع دقعاو :داسو قامللا نحو مل ستلاو لكوتلا ةيالولاو
 ايي راب هه عاض (دشدواب 01 2002
 ميلا ذب (دشتسج) شيور لا ىلا عج ارريسمشو أ ١ هرخ ىف ءاهلاةدايزب تمم سايكالا
 (ىعلا) ةءارالا نوثلا مض(دوغ) اضيأ(مه) شيوردلا ىأ 4 (امدا) اوبلطاهاثعمةسرهاا
 لاو م_هوشتفىأ 1 ىف نم ةلبحاوباط امان شي ور دفا ناكو عاش بهذ هيف سيك
 3 رك و ىونم نيلثأت هتبتفت ىف ءاوةفئاىأ اوأرشيوردلا
 0 ا ىونثم هظفبأ ىأ 4 امبالا عف همم نم اردلابحامو شئقناشبأ غانا رفقا اذملو(ىنملا) م مردبحاس فز شرد

 نمةلمحلو_ مهارد سيك | اهةئينلاءذعىفهكلاقو (ىدعملا) 4 3
 «نلدزوش هذهر نك نورد واد ف نمالللا ىلءردهتالثنأوا

 نمردرعا ىأ قادما جرخأ (ىسعلا صفلاتانبا (قاد) ميلخ ماهوادوُش غرافوتزات
 مالكلا !اله نشب وردا مساق ةيحونىكصلخعو زاللا ماهرأ كتمغ رغتىتح قلدللا
 ىونثم مهتم تنمى صلخ ىأ اما مهلا لسوأ اونا مالغأا | نيعدع برا. لات هلوه نمو( ىنسعملا ل ع تآسرار >تاموفدتةزكم جيت جارت ءالع مم برآبثذكا ف ىوشم
 باقنا الو (ىعللا) ”نابزردوسره ددرك نو رس« نارا سإ ورد لد دمار دب وج 9
 روقلا ىلع نامزلا كل اذ قوملالاو م.جولا ل ىفأ اولاقال نع ذزأوىأ ةمهلا كلئنم شاور
 ىازلا في فرز ةضسن لروهرد"ىأ ردت دحاو لكم ىف ول جل ارصلا نم :كهم فولأ ةثام (ينلا )وال ارابكو ه(ردإةوامملاوه ةيمهتلا ابل امغب (.ي) «ردهجو ردي رهنآه ةرد ٠ ريىايردزا ىهامتارارهدسإو ىوتملائاذ امسأرناتيللات جرخأ فرط لكنها

 ةدحار لكمف ف قيمعلاركلا .فولأ ةئام ىأ ني هعل ااه انهءنب رطشلا
 (ىسعلا)«ى /رئدرادبنب|تسهاازك# ,ىكلم .جارخ ىردىب رهو ىو

 اذه ىلءردقيالوةكر شل سالاذدو ىلاعت هللا نمردللا اذه نال ةكملم جارخةردلك
 بر مالا هيلع لاةةرامحلاو ,ر فلا ةروس قناكولو «بلولهئمامارك ادس>أ مارك الا
 ناطلانان نظلاو مك ايامالسلا هيلع لاو هريالهطا ىلع مسقأول باويالاب عوذدم ثعشأريغأ
 ٠ د ثحخ ادم اداسنج دول ىونشم قةخالذ تننللاذالا ةوثيدحلا بذك أ
 يح سلا

6 



 مم

 قءامرورالان ءارادتمشيورفاذدخأ (ىنعملا) 6 تاكل
 ثوح عما رم سوخ وف ىونشم دعتو ايسرك"اوهلا لعجو ةئيغساا جراخ_طنهسفنو ةئيغسلا
 يمال !لثماعب م احلم( ىندملا) نب شيب هءشا نشك جوازا رذو ا «شي وخ تار نأ من
 رام ىتدكورتك لل ىوثم هماذن ةنيغلاوولعلا جوا شيوردفا ىأوهو ممتوخت ىلع

 ةنيغسلا ف نلءاوهلا نمشي وردلا لاق (ىعملا) م
 ىو ريمذلا الا مكعم نوكيال تح ىل ىف اهتوملاو مكلا ةئيشسل انأ :ةنيفسلا له ايلويهذا

 رلى (ىنلا] ( نا ناخب وح تن متوخ نم قارك تترسب 00
 قاما عموأجودضوانراقم قححا عمنوك أ نأب ضاراناقارفلا اذه نمر نوكي نمل
 هده ىدزدثم موا ارم ىوش.ساثلانمديعي ولأ نسبي رقلانالا درفنمىأاناط
 أرامغل يسرب 0 (ىنملا) هدهد ىزامغبآرورآو مهن
 انه ديك رعاك 3219 رف لم هزمهيل ذأ لع ىيمرهظي الئأ
 يأ ترصلا اولعن ةنيغسلا لهأ (ىن.لا) 4 ماتم لاه يتستددادلا »
 قحزاو و ريضربتداعتمهتزا تفك ظىم 0 نم مامهأي

 |عضولو اختوم موعبن الماللات (ىنعملا) م رمح ىزيج ف ىرازآا
 .ئدىلع وحلا مكّناها 0 هل ةءانملا ناكم مهتحايق
 اق ارندلا عاتم لق ىلاءت لاقو هللا ىد[د81رىدآن م لاق لسوء لعمقا لس لوسرلا
 دوش «نأبش يعتز لد هنن ضاحك لا هتةيقح ناس ىف عرمشو اذه نم هزت
 نك ألذ ايلرالا نيط ال مظعت اة ندعتو تاجيل ل هناشاح (ىنسعلا) هي تاكدي
 ب سيم دم ناش مظعا 0 .-ءارمذلا ىلع

 ءالىذلاوهو عرمشلا

 ابذخاو باوبالارودو ةقشا اوبيذعتلا

 اك دوجيوملاةروص ف داكرلوامودعم
 اووبالا ىغتسبالو ىل هت هتلارمغ

 اًرجرأ
 لاقاهلكب ابسالا مدع ةتمالعو هعمروضلابالا عب تو ةرمعغلا نا
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 ءاراوال اراعشوهو ةمايل|مويدظاءا اجرمصلا نيك اسملا ب ةئملا حاتشم سو هياط لا ىف <
 ءانم أ المو لب قاسا مهلعج نيذفلا ةفئاطلا تنتمعأ قير يملا مامغتسا ادا( نيج ) نبط فه نزخمن ما دركه ىحمك ارا مزا موج معمل ىوننم «أيذسالا ةيلحو
 ىلا لجرء اج لاق امعهللاىشر سابع نبا نعىورال عبساتاوعسلا قابطرارسأ نم
 ئئلاندتا لوسراب رتفلا اب ثلاثلا لاق ىلاعت هللا ةماركن معارك« :لاثهللا لوسر ابر ةقلاام ىاثلا لافت ىلاعتهقانئازخ نم ةنازخ لاقرغفلاامدقلا لوسر ايلات لس يلعمتلا لس نأ
 قب رش لغع  تنسضن مهعإإل ك ملح .وزع هلا ى عامي ركو الس مم اننالا ىلاعت هلا هيط عيال
 سااوع مسهتلا فيرشلا لمعلا السذنلاىه مهتما (ينعملا) ف يلرو ءثاسح مم
 دواداي مالسلا هيلعدو دل هللافسو أ علا لهأر* ابخ سنا !لهأن فيطالارونااال
 نا لءاو ص ةيوسج اهلومتع ايندلا تاوج ةقلعتملا سوفتلا نان تارمشلا لك ألي اص ار ذح
 توحد دراستك و ساري دمك اطةوس شنط ىوتنم اهانه سفن ص يذلا لقاعلل مصيف يكو اهكدلهأ هفن نع ىضر نمو هنأ اؤنأ تيرغ ذقن قراوط ترهطظ نم
 .ا مرش نالا رشا ةيئاطسفوس تت سخنلا (ىنعلا) أ لعف( نزح شنافك
 قئام رك ىذلاوهقاطسةو لاو ملا يطال كرف امطسيالو اهلسي
 | متايهنشم ىلع ةرصم هم سغنلااذك/ وبن اهدوجحول ىرالو تالابخا ا لوميوءايشالا
 نظل رجالا مسهل طعبو نيزي الا عجم نااهلاسلف اكو برضا الاةمال*ىتال
 ةهييسو:دهاجل ادتاكرأ دحأ عوطا نإ لتعاو باوثالو باذسعالو لابخ

 ةرد 21 اره تاَعس نمودو كوالا له الة مكملا

 تايزورفدشيمزفماط ىوننم هالاهقت احرك ةرونال حاتمالو نكرالؤاطفوسلا |
 بنا فرتعبف ءْزلا ل اذروشو ةزمكملا ىري(ىنمملا مذا دوب ىل بخ ديوك ن ازا ده» م« نآمز

 نيف روإ» ىم ىمحابب طلغلايخ ىهاهن :
 هتيؤروذملا لاذ: رم ناكولو(ىعللا) «بشوزو ردماب ملح يم نوجا

 مقمتا قف ىوتنم ابيجحملوةيفارا واليا نيهلا ىفامسيقم أب لئث البت
 9 1 كينو (ىسعملا) « دوس تاوبح مسج يرتف © دوشحم
 نبع ىفاه ده اش اهركسفن الك ضير بولغلا لهأ نيدقتعملا

 ةنراقسنوكستالىناثلارطشا | ىف لاثا ذهلو اهءوةوركت) 8
 ىوننم كل لوشي'ايارالان اطل -ناف اله نم كلاساب بحتنتتالذ ماوهلاكم هن يذملا ماوغلا نم

 13 بلا الاذن (ىندلا يكن ءامزملا سوا دوب هل 3
 زفر
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 ةرشعلا ساوحلان ء نانالا فدو>وملاس حلا اذه نمةرهابلا .قلاوهو

 دعتسمربغ ىناويحلا سم انالوتتآ اراعوىأ كننو لوب هدك أواراعأل_ةرهاظااو

 ةعسو بل هنال و ضلارثباا ىف ضواطلا نوكيىتمىالارطشلا ىف لوب اذهل ير
 ور ايسد اص سم ىف نان ىونشم ناوبح اس ح لخدتالسواطلاكةزمتملا:نالوحا قا

 ريصخ نأت مالكنلاريثك ثنأ ىلوغتال تح (ينمملا) هي ومو معه ناو وأ كلي دسز نمو

 ةرخآلا قب رم كلاسو ةرعشلا لمسة ف ابوه ةئامنمادح او لوقأ ىفال دونم مالكتلا
 طوتماذ_هو ماثآل اوى ءاعلانارمغ لعردقيل ماتملاوءامطلاو مالكتلا ةلنم هال

 هك قوص ناربنابفو سنادز دشن» لوةيونيبيةر كا الادا دعتسار دق ع لا دثعالاب

 جشلا ماد وصلا لاذ ىلع ةفوصلا .ىلاده يطب وك فرايسم حش لب

 عددا ى ماما جش سب هد دزدستش ىفوصرتابتوسإو ىوشم اريك ملكتي
 ءامتاملا لاذ ثروضحلاونأو فوس ف عةمئشاو ره ةفوسلاةيفر هل | طاريف (ىنمملا

 (ىبملا) مارشي ىاوكقوسنيزاو و انابداددتشك اراجشإو وتم طابزلا ى
 ىوتثم اريثك نام. الووسلا اذ م سائح اور أ ئانلذس ةفوصلارعمأايزجشلا |نيلمات

 ةادأ (.ج) مترك رادو فو سناك ه تاضوسىاتءاكمجرخا تنك ١٠
 مكحلا ديِفن ءانلاو نيسبلاو ةناكشلا ةيمهلوق يكل )ذب كسءاك اظذل (تلك) م اهغتسا

 مشل لاق (ىنعاا) ليمنلاوهةيمههلا فكل ارسكم[ن ةداعلاةمحهلا ءافئامض(وخ)

 ثالث سس فوصأا اذهةبذوصلا تلا دود ةياكيش ىأ ارخ يفوساب ةبيقوصلل

 تسب 7اهررغ وزنا روخرد نعول 3ندردإل ىونثم لامث تاداع

 رثك | لك أي ماعلا ف ىفانلاو صرحا لشسارعاك لوشن مالكن ا لوالا (يتسلا) يسك

 سيدرا نآيقو- .قيا با قرح تسعد كرر ىونثم ادحاونب زم نم
 اولعفو همزة رثكن ع كف كلا بامسأ ل ثمماش معنمانناانلاثو (ىسفلا) يتدروت

 ارهزدك « ريض تآىوسدروأور شف ىوشم |مب هويعأةولوو اطابعوانحز جشلا 0
 الئاقواصصانريقفلا كلاذ فرط ههجوي شل نأ (ىنعملا) ب ريمك طاسوأ تسهمك اح

 | في زشلا ثيدحلا ف دروهنال طب رقتلاو طارفالا بنابنو هطسو كسا عفاووه لا>,لكنف

 دما فان و اهطاسوارومالاوغربخ ردو ىوثم لوقيفريشي هو اهطنوأرومالاربخ
 طالخألا تادتعا اذااعفانؤأ اهطسوأ أرومالاريسغريللا ق(ىنعملا) يكمل الخ لادتعاز

 (ىدملا) « ضدنا ديدبمدرم رد ه ضرع دشدوزف ىلطلح ىب رك ف ىونشم هنال
 هذه ضرما نانالادوحوف ىنأورهمل هذحزراحتو ضرعلا نما دئاَز طلخراصول

 نيقيدركق ارفنكم تقسردارغم ب وح نيرثربإل وندم قونمملا قاماو ىروصلا ىف
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 لبحا سرلءادئ ازروكسحتال( علا ) هزل انعمرسناح ىسن (ازسفم) مب اعرذ |
 ىدومقطاول ىونثم رظننملأ قارغلابى أي انيغي ةيقاعلاف هنانةلسفلاو ةفسلا فك ردو
 اهنيطاناك ىمومانديسؤطن (ىسعملا) يتلنزأب تفك ز دم ؟نوزف مهول باوءزادادوب |
 ورانا ف ىوندم رضحلا نديسوهو ململاهبح اسملوتىلءادئاز وأ اضيأ نكلانوزومو
 ىفأ رشم اعمتدإزلا كانو (ىنملا) ينارفاذ هىزتكموورتدكو قافش ددارضخاب
 5 1مم قارفاذ هرثكمتنأ بهذا ى ومان د,لرشملا لاف قاتشو الخام
 ايسايسوم ىونن» لوميو تقولا ىدوموه ىذفا د رلل لاك انيشلا تقولارعضخ ناسا
 تن ااا( هسا لفات «دثما اتت اسمه تردير#
 الكل اريسشكت تكتنا ىسوماب(ىبعملا) ىمعالاوه (رركو) كمالاوه والا فاك ارسمكب
 يمهأوادبأ مكتتالسرخأ عن نك اذكن كمت ل ناو اني” نعا دسيعب نكس ا ضرتعمو

 :2) مط[ ةروعمو ه ةتسش يت زر يرو إو ىوتنمادبأ تلضفادرظنتال
 مل ناو (ىعملا) باطخلا ةرمهلاودوعملاوهو هن ينل | نيا ار تسسعي

 طورش نمنال تعط قنا انتبه نمو ثب هذانروضح نء يملا ىف تنأ :
 هريمم تناك انطابولو هفلاخناو نط ايلاَرتهاظظلا ىفهلامةاوم عشلا عمده ةيضأ كوالا
 ىونثم لوغي اذاوءوشرإلا مال بلاك يرسل يلا ناي ةيوئعمال زيوس عم
 دج أكلنا( ىنسعلا] راب روتراوطكوسادوك» .زامنردك اون ىدرك ثدح
 نكن ملالاواول عسساو ةراوطلانفرطل بهذا ناحلاتاا ثدالا ثالوقي ةالصلا ىلةستغب
 هقوم ا نتن تنربزاغدوخ «ىودك آبل تخ ىفررو و ىوتنم أبلصم
 ةالسلا نم غرفاودعقا دوعقلاو مايغلاباكرهتع ترس ةراهطلا بنام بهذا نإو (ىنهاا)

 تدعتو

 .كلرما نا
 ناكانباو ةرتاببساناطاكم م

 ىلع (ب) ٌئشللرطانملاو ظماسحلا (تابساب) يدوشتجاستابسارارايهام ه ةورارب
 ىأ تاموتداز (دوزغب) ٌعانلارهوسرفلا دسم اةىلع كانباوخ عج (ناكانباوخ)
 وهو سرفلاةدعات ىلع ىهام عج نايدام (ارئايهام) مئانل نم لضفأ مال انالةل يضل
 موبنيُعاتل ةوسنلاو ظمولاو ةءيرشلا مولعت ةظفاحملاو ظفملا (ىنعلا) تولاو لما
 ةقيفحلا ناممع كالو: دحولار عل م-الماو مسجام تلعوثدازا مو هنل يضفاجذغلا
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 م تسرزاكردرظناراشوبهماجإو ىوننم طاقبأ ماودلا ىلع محال ةظف اح !ىل مهل ةجاحال
 أراسةلاودو ة-.خالا ضديورصغي ىذلاوهدزاك(تءر ذاك ) «تسروبز لخارابرع تاج
 سايل نيساللرظنلا نات( ىنعملا) ةسزلا ىازلارسكيروبزلا ( تسرويز) رخل ةادأ ءاتئاو نيسلاو

 ىلارظن) ب :ىلتلا نابرعلاحورلو ضيبتلاو ةراصٌلا فرغم ةب رششبلا
 ىلا يلثالاو ةوضتلا ةسل أ نيس:الانالومةريضح مصني وبه اخياذهلو ةرهاظا بلالا
 كي نانابرعزابإل ىوتنم نير مالا دحاب مكيلعف ةماللا تدرأنا ةرهشلاو لاما اوليقلا
 أ ماو فرطاايارعلا نم عيجرتتأ اما(ىندعملا) وش همايتئزا غراتت اشي اوحاب و ىرزابوس
 ةسدلالا نعابرط مولثم ثدسبلا سايل ىأ نتةماجريدقتب هماجن:ضيدبت نم غرفتنأ
 هىوشنأب ره 11 :ءةرهشلاةشخأر ةينانالاة وسكن ما درحموةرخاغلا
 ءارلأ لسبةواولاو طرشلاةادأرك أ نم ةغفخم (رو) «(ىور طسراهرات نك مك همآج
 قرح (مك ) ردقت لاهانعمقاونىخناهري ىفآىغ)ن او اهانءمرك اواهريدغتف اعلا
 انايرعنوكتنأر دةنإ نار( ىدملا) تنأ ثوكنت اهانمم(ىوش) ةسرعةلك (لك )ناس
 تيالو لاقلاو لسبقلا نءاعلاق لادماو ةضراعملاكرانة.نانالا ةسملا نعا درجت ةءاتحلاب
 ع سمج فال دتعم لب ةلدوجو آس رتل اصاب زكيتالو لو في كسص كلوف نم ةسسلالا للق

 (يملا) تندرا تاره ؟ارزع وتلك
 ةيايون 14 امر ذم مرتغا يأ اجودرقمارفلا عَدَع لمحو

 3 2لاؤسر هلا قونثم كلاذو مه

 اندر تارمضملا ةرضح ناباوك باو ميشا لاو -لكل ىطعأ (ىندعلا) بو
 جمل برز دوعب ردح سك ٠ ماكتالاو -تاباو- ناو 0
 ,بر نمرضملااهارأةيوجالا ىأ اسمان ملكلا تالا ةيوجالا كلتو (ىتسعملا)
 نم ةجرد انت ) رشم ناره (اندابع نما دسيعادجوف) ف هكسلاةرو ىف انيدرجأ
 ىأ لست ليثارساىنبىفابيطخ ماقىموم نا اثيدسح ىراطللا ىدر (المهاندل نمءانابعو
 قابلا هلا جدأ يلا ملاذ هنلابئعذ انأ لافت لءأ ساثلا
 :.ف لتكمف همقن ابوح كعمذ خان لات هب فيكن براي ىبوملات نم لءأوه
 اياوس أ (ادشر تلم ام ىلعت نأ ىلع لبن[ له ىسوم 4 لاق) ثي دلامثوهف توما
 ىناثيدحلا فو (اربخهب طق لام ىلعرب_صن فيك اريص ىعم عمي ط:-:نل كنا لاق) هيدشرا
 ناىفدقسلات) هلع آل هللا هكسلمع هللا لع نم لع ىلع تنأو هلت ال يذاع هللا لم نم لع ىلع
 هدو مزتل اهث ه-غن نم ةفث ىلع نكيول هال هثبشلاب دقو (| مأكل ىمعأ الوارب اس هئلاءا.ش



 لاق) نيم ةفرط مهسفن أ ىلا ةئيالتاءايلوالاو
 (ئيثنع ىئلأسن

 معتم بدالقبمردط ريش ىمومىبقق (اركذ هثمثل ثدحأ تح ]ربصاو ئلاعف
 نيحولو أ اهولا هيسولتفا نأ رهملا هت لا ىفابكسسراذا ىتح اما طناف) لال اعسم

 اميظمىأ (اماأي تحد ةلاماهأقرغبلاهنقرخ أ ىموم4لاق) سأخيرعلا ةمجرم
 نع تلف ىأ (تيسنامم فذ اوناللاف امس عم عساطتت نل كنانخأملأ لا) اركتم |[

 يي« قش (ار دع ىرمأ نم) ىذلكنت (ىسفهزتالر) كيلعراكنالا الزول ملستلا
ضا (هنامالغابفلاذاىتاغلطنان) رسلاوو ملاباهذ ىلماعىأ كابا

 قرد ر

 دل سفن يكراسف:تلتثأ) ىبوم4(لاتإاذا باوجو ىلا ب ةعرتتلانال فاعل اءافلب

 'اذهلواثهرعلا مدعل هبقام ىلءل دازوا اربسىلا(لقأ ملأ لاةاركتاثيش تتج

 اقلطنان) كنضراسيف (ار ذعر 4 ستغل ,دنىبج !هتالق)رملاءذهىز (اهددبئيث نع

 1 ادجوف امهوفيشي نأ ونأناهاهأ ام_هطتسا) ةيكاطناىه 8 ,رقلهأا.:أاذا

 92 ول ىسوم4(لاق) دمها (هماقأخ هتالرل طتسي نأ

 ىنيقارفاذه) رشملا 4(لاق) ماعطلل انجاح عيار :
 نيك |د تناكف ةئيغسلا ام اريس هيلع ايلا لثو أش ثالقارخلب

 فاك (ثل٠ معمار ناكواجبعأ نآت ردن كشال1ةنيغسلاب(رصلا ىف
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 ةرمشع
 'ينمؤمءاوبأن كت جالقنا[تاو) امسغةلحاص (ةئيغ_لك نأ, )
 ")4 امهتبح اهئهفهرالنئاكولوارفاكبَط ل ثبدح ىفاكدنان(اريغكو

 !ناكفرا دم ااماوارحر برقأو) ىرامالسىأ (ةاك هئماريخ
 سان اىأ (امه اغلي نأ كب ردارأت الا ءامهوبأن كر امولنوفدملام ( زنكمتهت

 ىرابتخلا ىأ(ىرصأ ن ء)ركذلم ىأ (هتلعفامر كبر سةر امهزنك اجر رهو )امه دشر
 كواسلا«انث أف دي رلانا ىلا ران ىريكل نيل مخ لاق نيلالج هاهلن !نم ماهل سمي, 3

 اهنا نظن .هذيو# لو عشا اةمدخ نمزواضلا «سسغن4 اًوسوةلاللا ءبلا نول

 البءد هةءل صب لعل ىلا عت قا بلط ىف هسفن دهاجو هبرة أطب لغتْماو هتم

 .اذعلا هتكردأ اذان فن بعت

 نايفط امهثه

 ٍَ اوفو ةبهصا طئارش نع هريخأف هريقس ةطساوالبانتاةصراونأ نمرون
 تا بئاو ةينينثالا عف 2 م الة دخولا تابثاو ةبنينثالا عفر نان هلال ءاس ناك اذ نال ل زئن كلمو باك ةطساوالم لهذا



 0 ينبه دثفاوب ,هللا ةملاكصو
 5 ,رضأتا ناك هلام ناك اكهبهاؤنوهرماوالاد الم هتدارا

 ىلا معلا نم لا فرح أ امل نط ابلاب مكحأ نا !ىبهذيورهاظلاب مكهتن ا كلبه ذم
 ىلصأ هو 0 دم

 نيت رص :رمداعنا هنعوطميو ىنذخاؤتالم 0

 ةقرافلا ىلا ةيعصلا مآ ل [اذانلشم وونبب قارا ذهرشملاا لاقاك لاتاتاثداعدا نكسلو
 الا هيل ناك يرعس ىلع هجنيو ةصصخلا ىلعالا هقر الناراراطشاواارايتخا
 حاملة فحم فك اوارها عرشلا كأس سبلاضذ خؤتالالهياوةنيذلا

 هداسف نمرثك أ هح الصا نا ىرباهذ مك ن ادهن
 قرىفاعت هللا مانع لعب لكل هب ند اظل بما مف

 ض6 22011 9 0 فيك

 ا 0 ظغ ا
 حال سهينيل ناك اذاملاصلا دبعال ملام! لاملا ظفعلشاناو دامس وهجشلا هلمعتس اه
 امطايرار هاهنا نمنركيامناةءالولا باصصأو ةوبتلا بابرأ ىلع ىرحتام لكى ةحتا نمو
 © ةلزا ثيم عاشملا لع نأ ىلءريصما اهنمورضلتاو ىموم لانك

 دق ندع مثل الانا ثالث ىلا هر هل
 انديسسكأ لوةباذ هاوار هيلع مطتسك امل وأنا كلذلرةيو هل .ءانأرارسأ ىلع

 يداد حان ش8 ثرهيزا و دايزدوزناو لح ساهل شمت شك ف ىرتشم انالومو
 لكلو لكشم لكيم هلانءنال الح تدادزا اهي هربك ذم نموفلولحم هنالكشم تراس (ىنملا)

 ىف ىولم مع



 نفل
 نا مالا هيلع هلوق مدافن سل !مءلاءايننالا تي راومشناك انوا ةةمءاطعأ لكشم

 ةالومواتديسلاقرخاو طز أءذخأ نف ا عاوثروامناواران.دالو امهرداوثروامءايننالا
 (ىنعلا) م« نداقرتسم عج باوجرم ٠ تقادنارم مهب دردرد زال 0

 ريم قدلللا لهلارضم اان ديس نمشي ور دلال ماشبأ

 0 ارمخ قب رط لات(ىنهللا) م تتبا

 أر اهطالوفثيعمتلاس اها سيلد> [لك دا دعتسالة يس ءاشبأ طرالا نكل :هكحستاكوو
 0 لل مج ىوتملوديو لثعاذع

 هتماتؤل هلي افرعجلاو يل ل ثمرأغلل ةبسنلا وكي, أليلق
 ىسفنالا ىونعملاامأو ىروصلا ىف اذه فقر

 (ىنلا) ع نآ ط وأ ت سف دروح هسأب دزوخود»
 1 نر اديس لسا نايضة ميرا رادار هل
 اييسأرأ « تسا طسوآزارو راج هدروخرو إف ىوشم هئاه شا نمصق:أ لك اهنوكلا
 لكأ طسوالا نم ديعبو هف اعيحاةسعنرالا لك أناو (ىنعلا) هيتس طب دنتام صرح نام صروح
 ءداج_ثااروأ كره ىوتشم اديألكألا كربلا طيلاك ل صر ارسأو ىفمن اهتسشارادةما

 ةذغرأ ةرمشم ؤ اتش ناك م لكو (ىنءللا] عفوت طسوأ كنا دبمدروخ شش ه دبش:
 ناتءاصنا ص نوح وو ىواثم ىناج يفطر كيناجيفاذك طيتوإلاوهاذهةنس .لك ا تارلعا
 قاترلازيسخوه فاكلارسا 5 هرك) 0 ملمس سشسشازرم ه ىهتاتسه
 تسات نا .ةر نيس اتش اناكام (ىنعملا)

 اءيفازاغ تعكرهدب ونإو ىوشم كلذوىلايوا هيأ ثسد
 ةمكرةئامهخانأوانال كوالول قات ةال_صلا نمتامكررش ب تنأ (ىنعملا) م« لوضر»

 سعب ولاجرلاك لك أي ناّدبالو لك اذا هنا كل ا-!!ىلع بح اولا: لومتت او لوما ق ى ال

 (ىتملا هيدر ثيم دوز ا دحمان كي تاو و دو ريم فاح هبعك انكي نآ و ىو لاج راك
 0 دا الاذو ةبعكلا ىثح ايفام بهذي لاجرلا نم دح اولا كاذا

 يدا دينا كيا اندنك ناب ىيثآو م دآ دبتاجىزابك ابرد قبتآظ ىو ءزبع نم ىأ ايهاذ
 جلع (دنكتاج )ل ذبلاو ,زشعلا اهانعمةي رد_هلل ايل اوزابوالاب نم ةبكرم .(ىزايك اب
 اطورىطعي راشي الاول ذسبلاو شما ىف دحاولا كلاذر(ىنعملا]ج رنا هتلواحو هحو ر
 طسوناإو ىرنشم 1 ا حل يل ِط
 تاياهلاىف نمعميهذيط بولا ذه( ىنعملا] يدوب رخارلوأار امكودو رىكتيامارد

 تال



 'ناكملا سال سالا فوهوالو دءوارابخ

 ل ارفا قرط نيب اهعوفول دومتسحلا ل

 *ام-الارئاسك ثنو ا ورك ذملاو عكار دحاولا فايوتسسم
 اله لهب ىلاعتو راين هللانا ىربكلا نيدفا مهلاثوىواشيب
 نفراطتالا عبج هللا ظفح ممب وزكرملا ميلعو بطقلا .ةقئاطلا ء نه ةمالا» ذه ىف لعجو

 اذذ_هاونودهاشي قل دو مشن مال دودرملاو وف مهب ولف هتدر نمو لوما اوهذ مسيج ولق
 رمت آو لوا ف ىو انالومو ا ديس لومي اذهاو ىجتتما لاح هو سانلا ىلععا دئاوبوكست! لان

 امهفىتحرتآلاو لالا ىنأب ناىرحالا (ىعملا] ينايمايطسوا درو هلردونأ اردان دباس
 طي رذتلاو طارفالا نيب_ةمقاولا ىطسولاةلاحلا لعتو روصتلا ف وسي طسولاوأ طسرالا
 ىذلاامآو (ىنعملا) يا كيد .هنآغف#ل ىوتنم

 ىتسةيرخآلا ااوهو نيفرط ميال هنا اى ءايلوالاو ءابينالأ نهانا
 قهاتافدي فستم مشا. انأو طب رفنلاو ارفإلاو لادتعالا ّدحو ةيطسوالا 4فرهنت
 أرعلا4 ناك ولثفك و داد سا شناشنرخآو لوا 9 يردنم طسولا بهذأ فيك انلاب
 مسجنالءرختاو هلرأ متالع ح رمش ىإ ءد»- ريدي غشا ةلترل لصاولا ىلولا (ىنعملا) دادم
 أرخ آف ىلاعت لاق ةيهانتءريغا الاعرج آل الو اهلوالةمالعإل هو ناسا فاس وأب نوذو سوم
 هل لصح نءلاوح أ الو سار هدب يتلا هيب اب اطخ فوكسلا ةروس
 اهمكح ىلع ةلادلا (قرتاملكل) هب * (ادادم) هام ىأ ( رحيل اناكوللف)قوذلا
 نيلالج ىمهتنا ةيآلا ىرتاساك د فتن نأ لبقاهناك ىلإ صيلادخنل) + بنكسن نأ هبئاسعو
 ءايسشال عسبمجو نك هلوق ةرهاظم منال خلا تافصي مهفاصن الدقلا نا لكءايلوالا 1

 أراصتثالار ادا دمراصل ا تناكولف ءايلرالاوءابدنالا مْ اغلا مهتلءوهنلا تااكمهفج رسنم
 « ديدم ىلكهوشرك ابر دتغه ط ىم لاقاذولرا-هعبج دشنل ممولةرارسأ تررحوامالفأ
 ناكما سيلا دا دماسواك تناكو لةعب ارح الا( ىن ديما هارد تنين يمتسيت
 .نماملق تناكتاراصملالاو موركسلا عمبج (منل) 5 ٍ ركب دورك هدد وعاب»ىم كلذك ءابلوالا بلف, ولع أ !اهتالديماو
 قشيدح نيو « دوش وربح «مهذا ف ىم الم ناصغنلاو ةدايزلا لعفت المالكملا
 1 ايارالاو ءايننالا تاكو ىتفدرلقلاو ريما اذ عسسمج ( ىعتل) دوش قلب دع
 جشارانأ اذكوادبأ ص قنلا هيلعأرطبالر قبب هد دعالىذلا ثيدسحلا ىاددع يتودحنيو |



 ىوتثم ئانالو رثكمي تسلانأو دفن لرارسالا نم يلذ قرت دساامدذنب فيك هلا تاك ع

 قاضع(ينعلل) «ىهرك ارثأصدرادنبباوخ و ىهك هلامار باوخ نمثل
 ةليطفوانو مقتسلاوب رطلا نع جراما لهاجلا اهظب موتلا هبتنىتلاعرهاظل |
 لكش هنادرادس لد هتفخ نممشحإلا ىونم اريثكمكستو لك ناك اريثكم انتل وغم و

 ملعالمعالب ىلكش ىرتو ناطغي ىلخنا لعام انىترع اكو لو (ىنعملا] بنا دراكربا يمراك

 .اطع نيالا ملا ةبنا موه هللا لمحت قر غم ىلقناو لمعلاو لغّدلا ىلع ىفا
 ىم بولقلا رءأب صو سهغاذهو تانوالا ءاود ىلع قا !يمتاعاطلا

 لس ا ل ٠ ماتىانصك
 تف ىحتمنهلالوسراب ل تلاقو رتولاء السل بق مانام اهعهناىنرتكناعانتديلا

 اشالرسرلا ديس ثراولثأو فوصل لام ىلق مانب الو نامانن يعن ااها لات مغ

 'متجو» ىوتم لوذيف هيلع ضرتعملا بطلا يفوصل عرش لفي الو مانالا بر نع ىلع

 ةءوتفمةناظتي ل بع (ىعلا) يبا خردل دهتطخ سمشج « باوضمتفخ لدو راد
 مف ىف ىاقو مانت هاظلا ىف ىنعانأ امأو موتلاوه اذه ةقيقم اق واله غلا موني متان ل بلقوأ

 (ىنعملا] تسر ظنم لاعودره الد سح هي تبع ةركدد ىسح ميلا ارا د صول ىوتشم نال بايلا

 ةسمخ ساوح.ىاقاسأللاو قوذقاو ملك ثسبلاو جمالا ىعو ةرهاظاا ساوم اءذهربغ

 سا اوةظفاحلا: وعل اوةمهوتألا وعل اوم اوما ةليضتملا تذل | ىهورخا ةتملاب

 2 ايلاورهاطلا امسفوجتلا.هلا نءلكن رظنم كلرتكلا

 9 ءردنكمدو+ زنق ىرمامس«#ينملابلاوةرهاظاا تاموحماب

 ((ىنعلا) راهلالإ
 قاريثات ذوو عصري لاذ لاذ”ىلءو ليل كيلع ليلا هلوق نم مهن. ةمر

 تانءربناديزورب» ىوتم ارويتالظلا عبس لد..ىلاعتءرؤيو ىلاهءراؤأرهظ.ىنان

 سيح شل سبملا(ىدلا) سبلاوه(نادنز) غارق تشك اسم لوف ثمديع جاو كاد
 غابلاكسيملا كاذ ىلءو سيحن كل ىنام هلا مونلاو ىفاطظلا ل بللاىأ هتمبرطضتكنال

 كلاغتشاالئماغارف ىف تراص ةيلوغش لا ن

 لكددشك لع ايم لكردو اإل ىونشم ريغ نم ىولازيقنا ذو غارفوةح ارو وذ وهو
 تنأ ىأ ادررنيطلار اصدلو زحولاو نيطلا ف كاحر (ىنسعلاا) ب لقدو روسآرسئامارترم

 كيلعاجلا ,رلانيت امل انعع "ىلع تراس ىهوةين دبل ذئاذللا لاحوأ ىف
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 كلس-> نعاس اة فندم اثنا لنالبرطو ل بط عامج قوذوح رف 'ىلعو نزحو ريح
 « لحجرد نك اسوناب نيم ردو ىوتنم ةحروةمصن هلمىناتأاملكو بوما دهاشأ انأو
 نمو ضرالا يف لف نك اساعمانأ ةروصلا ىف(ىنعلا) جي ل زنود عشه حجر يعور
 مذ نمت نيستفم» ف ىوتثم عماسلا كالا ىلع ىرجأ ودعا ل زيسكو كل ثمى عملا ثيح
 اوهىبانأ تا ةيفملا ثيح نمل سيلج (ىنلا) أ تا ةبان اهشي ازارترب هت سنمةباس
 يبارتلا دجلاوهو هنو تاوعسلا قوف حو رىأ هدسج ىلع ةوشيو حو راثأ ةويدارأو ىلع
 فم أ ىتضرو ىر دقا ذه ىلمف ةيرشل ا ضرأ ىف دع امتةمولعلل ل رالثلن ال ضرالا ىلع لم
 (ملا) م _امنتك ناوي تيدا ج راح هماهنشنابا وبان مكن زو ىمراكن الا نم
 ىو ودعاوىرج أر كشلاج راغثرسوت صلخ ىوسلا نعو تريسعراكمألا نمانأ نال
 تلراكذالا ىلع مك امانأ (ىنملا بانر دما مك امان كازو ىموكحيما هثيدطا مك امزط
 ءائثبلا ىأاكىلاعتديدل برعتلاو هيلا لوسولا الاركنفاالىواراكضالرهات ىأ مركمت
 ءايشالا نات توغل لام اذهو ىلة ولغمراكسفالا اذكت انرلا بولغم“ انيلا نالءانلا ىلءاك اح

 اهففرصتستفالل ا ثيح نءثوفلاو هةُمانوا ف فرضتءىلاءتهقا"انستبوتسلاوةيروصلا |[
 3 «ناغلخ هلجب ف ىم ىلا عتللا نذاب
 : .اكفالاةرضن قلما ةلجر (ىنعلا)

 ادسان ف ىءاوبحسأ نمعم نورشعبو ميوله يكووتر كب نا انهن سو تورو وغم ىو كل ارثكذاب
 ىلء هرخآىف فلالا تناكواو (ادساق ب مه

 رأي وانتلاة زر هتكلءادنال سرا
 «(ىسعلا] مككملاءادأ ماوبئولاو طئلاوهو

 الورارغالا طبون ءموأ بلطا انو مهلثءو مونمفوتظيلر ابغالا لوم نعرما ١

 سكس هيدا مجوا عرصوج نمل يم ماودلاىله غل ريسأ مهل 2
 : وهو (سكم) ىسهلالاملاسلاربط ءانعم(جوا غر هي سر تضدار سأ
 ىسملاألالاعلاربط لثءىنعلا ىفانأ (ىنملا)ةءلغلا|هانعم(سرتسد) وج ظذل ىهو هيدشالا

 «ام-اراط نملو هولا ىل هردقي ال بايذلا نان ةيلغ "ىلع باب لل نوكي ىتم بايذملا لممولكفالاو
 ةسكشان و دنل جوازا م اريزا دساقإو واين دلاراكذ ا نم صلختو ىلا عملا
 ,لطلا نار ىىثلسقب تح ىسولالالاعلا نمىفآو للا دسصمتاو (ىندملاول

 هياعهلاىل «لوسرلا نال ىنوفلأ, نال جالالاةنرشيلا ماع ىلا ىزغت ناك امو ملاعلا نمبولعتاا

 (ينلل) م ناثاسلا روبط نومه عرب ربه تانص تسر رق الم توجاط ىو هقادابع ةةوض نقال كقالو "|| انولعيو ىتنوبح نيالا لاتهتالوسراب كو افلخ نمواولاتف اماخ ىلع هللا ةحرلاقلسو



 أوحوالعلا :
 | ريطلا ىلا)اور ظن (ار يلو را ثا !ةرر ,قكامتقالا

 تاشانوىأ طبل دعب نوتتجأ (نضرغي و) نتكحأ تاطسا -.(تاناس) اووف( موقوف
 أ (ريسي تركب ن) ةردقب (ىحرلاالا) ضيقلاو طسبلا لاس عوتولاوع (نوكس)
 وا رول لوط تشاو اوما
 اا : مكرطاوخرويط ىلا نورظتالا ىزبكل !نيدفا مخ لاقو نيل ال> ىهتن

 لاحق نوكس عام ىولعلا (هدا دعت ساب عطس دعت ذل ااهدادعت_-اىلا اهتهجأ
 | شرعىع هدفا ساد نجاالا طسلاو ضيقلا
 نابلاقلا
 0 هلالعنأ لص صال ءرس تلاع لاك اذه لمذا م
 ىءلإ ب ةيسانلاءذو تاداصلادوبطلاك دل ءاهسيوأ كاذب 7 مو ةعيواملا لع

 ىحاقج (نءري) شي رسآب نمرب ود ماج عرب « شي وختا
 ءالعتسا ءادأ ( ربل قاذ سن نم( شب وخ تارا راشبأ (مه) تايثلا نم تس[(تس 5
 هتماو يالا ءادأ اخ دهم ابنرار يِشكيِثملا ماشنلاو ليلا ندبدسج نم(متايسمغل)
 سات ل [نأ اهات عمنمو نيتاود (ىني دري نأمل .انعيرام يدور ةادأ
 هيؤصايىذلا "ار خلا حامعلا ىف لاقةم هلل ييغلارسكسارغاا» انعم نمل ارسكم( شي مسا 1(
 أ رذعج ىور رايطلا رقعج تاذ نب يقاذ بغت سياشإأ تبانهاتج (ىنعلل) يالا
 ا بلاطوبأ لآت عمت بل ول بلاط آل هلآ هوبا! لو هيلع هللا ىل_سلو-رلانا
 دلو ىلاتفنتلا مث برعلا نم ىقسأ نكملو ل .ىل«كلن ا تاع ىتنأ ناي

 أرفعجاب الأ لاقوة ال_سلا ءادأ دعب ىلا لوسرلا تا
 هذء هللا ىقر هل ناحانأ | ناكسف 5ك ىفاء مب رمطتلر وف نر ءنيح انج طع أ ىلا

 قوذلاول هلو مهلا اش امعو تن طا رآالابكاسلاقاذهاو دبل .
 نوه أبي ةيلمتو ة.لمم مولع مون ىلع نوط ١ باصتاك“ «ارغلاب قو لاو
 هه تسيراجربار رايطرفعج لل ىونشم لاثا ىنلااممنرراعوءالعلا
 كتاذوم تبل ماودلا لعباج انج رأي طلار عمل انما (ىنسعملا) تسي راعري ار رارط
 ينراذلا نااب رارط ىنعمناةهب روكمملاج رد تلازارطلا ارذه+حاتجامأوةقب رمشلا

 ا دزم) ىوتثم مو دءلاكضراعلاو ضراعو ةب راعزانلاةه2ءأ قرمسو بيلا
 ىذألا دنع تال املا ءذهر (ىنعملا] جنبات نذل تاكسدزت م نبات

 أ ةينامورلارئاسبلا ىرذ وهال ناكس دعامأو لّوفتلا لبق نم عدا ةيونعملاتاذالا قذيول



 اب ىوعد ف اللب ىونثم ىنعلا نعل
 تالاخلا هذ واركتملاو هو بارغلا م دو (ىنملا) هو باية شيب كا روؤاليد
 .اينخلا ادق «ولمللو غراملاردقلا نا ءدلا

 ب ونعملا لاوح الا هروعش مدل ارمل ولولا

 تراساّنب
 .هدنع ا ذك هل ح ىلءركسن اردن الو امو دحاو
 تاعاطل كي ع رستو ارهوج كيف همها !نوكسن انو (ىدما )6 دوت فا تكن ادئج تارخ نو رهك هملدو :ىوردة-وجال كوذنم

 دع ىذلازجتلا لاذ لك ألك برشاو لك ار داق تمدام نكد الوغ رغت ال<ادابعو قملا
 م نكلدثردردركق نكسرد م نأ هوس خدر ىزور ع سو وشموخ: الومو أن ديسهنع
 ءاقمشل اابويف ءايلوالاو“ايبنالا نمد دهعنام فالختاريثكلك أيها هيلعاوةرتسعا (ىنعلل)
 ىذا نأ هلام ناسلب مهل لاقمماكى هير دلاباولمم تطااراسق نظلا «وسعفدلجال تدطلا ىف
 ميدلت رعابيب هد ىرسعاراوتعسردول ل فرت لااذسلاوةسوسع اهورا ونعملاروءالا نرركتن تنأو تاعاطلاو تادابعلا ىأ اردب . ىنمل ا ىفةوانتأ
 مه نيذملا ماوملاكم ه نيذملا ماوعلا نم مال قالا هغناصشن لح اسوس ةيملالارارسالاوهو لوما ارهوااربشلا دشرلاو ربسصبلا شلال عج (ىنعملا)
 ديلي تك ايدوشه ده ورد هك ذوح ل ىوننم | دود لو قع ا

 1 ىف نوكيهناااو (عملا)(كبا
 تام ىلع عشةسسو وو :رودكو

 اوريو نو
 نك ناهي وقاحرب ل َ

 ةلذغو ةيصعم ليست يأ ةساعغ ةفيظنا | لالالا
 ديلكه هما ةيسسرا لابو فرع . لفت نان هم ان/9فكح أراالغت

 هلال رون ده معل ىوردكره و ىواثم حاتقاناوككجتتت :رايشلا فاكلارسكي ديك ظ فاو
 تاعاطال ةئعاب يهل !ارؤن ةمقللا تناك م لك[ هلل )6 لال ارا روخان دهاوح حر
 لب ةمقللا ىل اور ظل ةعيمد عيا لا نانل الحل اوه ءاك ايلف بالام لكل الحلا ىذبرةو
 بانم اهودسعتول هللا ا ضراةبحول اةعاطلا لسج ال تناكناف !معأ ني ىذلا ىلا اورظن
 .اطتءناف لالح مالك آلا معز ف ثناكو لو فرس ىمف كلاذ فال :تناكن اوفرسلا
 ةرثك نع ىهللا تاك اموىلاعت هيل قيرطلا لول -ساسأ عوملاناو عمبشلامخىلهراوخالا
 ةءومذمريغ أ عاذدح يف لكلا ةرثكىأ ىهذالاو ةيصعملاو ةفاثكسلا يس امنركسا الا لكالا
 اهتد سلع ةد_هاشا فن ىهىتلا ىوعفلا :نايىفاذه يتيح اق دع ماو ىوعد تان يع :ىوهدنأ- و لوغو لئعا ذهلو لاصخ ندح تناك ذا اهسال
 اوه انشا )نءناج ظفلىلا ةفورصمباطذللا ف'ابلاو : ازسم (ىتسه) تنكتا (وتزك) 6 نس تال مم تنكحص ىوعد تسون © نم ىاندستا يسمو رك ول
 وعد تسين) وراغب رصوفبلا تنأتنك تالؤالارطشلاىعمنركيف في رعلا
 أرادال ىلا المل اوة-١لاهانعمنال ظفلو لوغال فاض( ىنعم)لوق(تذك ) ىوءد سيل



 (ةذهلا
 ىدعلأ لوغو ناكم ىلوة نا كلر هظب ىحو رافي 0
 سرتمزيه ٠ ماون سنو بش ميني ود رك لف ىونشم هدهاشوىءلاعينموه لب ىوءد سبل
 حا ل هئعو كل مادفانأ هتلط ى لمللافصالق اناو ( (ىنعملا] هي ماو شيوخ نسدك بشرا

 ىوتئم مرر ظتتابدنجأ.تسلانأشحوتسنالىأ نمو لبي رقت ليللا نم فقالا
 تاذسهر (ىنملا] جدو دوا ٠ب وخل ىءان شوج ٠ دو وعبر سيب ىوعدودت أو
 بيرث كليفا بيرت كلا توملانم !كئاررفآ ت وس لعن تنك كنان ىنمم لد 3 ااندآلا

 / شييدوت و فمودره « 0 دىسب رخو ىداب 8 ىوتع كيب ريفا حالك دو
 نسل نكن نياعداراسنيبر تول ضان ذى ةباراودوضم ا, لا ج3
 | برق 9 ىم كاقدص ىلءةدهاش ىوعدلا سننوىنهمال .ىةمادنراص ف يطل نسح نيالا
 هيطعي توصلا برق (ىدعملا) هي دمج ىى راب ئتسهزا مد دبكه ده دى ىماوكشزاوأ
 دهشي هيرسبرةقبب رقويدصدعنملصعو رهظي توصلاو سفنلا اذهنايدامش
 انآو دسراوكحدش هزم دراتب و :زاواتذاإإ ىونم كروذتي بويل نافع
 (ينلا) انبأاهاشعم (زين) 'ايرخالا(هواشي وخ) هني زعىاشيوخ
 بي رمتل|توص مهني, هنالبب رقاا لاذ فقه لع :دهاش تراصاضدأ .زبعاب ءايرقالا

 .هاديجو لهحررت قمحا ممل (قزايوو ىؤتنم لع ىفدأ هل نمدتع ىتجالا نم 6
 الا تو درا كتل املا ةئذلا زبحالا دعب( يعلا) مزمز

 1 ها لور
 يال ىو ءد سفن مالك
 ا .«ايلرالارا دمملعيل ىهيالا

 شاوردأت لري ز شنب و# ىوتنم الشم لوبا ذولو نطذو
 ةيهلالاراؤالا,رونمهبلق ىذلا نطذلا دنعو عملا «َتساردوبىءمزارا نبا نمء و تساهروب

 ىوتثم رخال اشو راكمالا نم صلخو نيم
 ةيبرعلا ت املا مماوه (ىزان) 6 زا داب زغاد ىمهك هاابز ىرانالب تفك ى زا اال
 .اوارأ ( هلا د رتل ىهتلا ةظفل هيلع تاخد
 ىوتتم اي ةويرعلا ةقئاط نال أ





 رهارأ تانابسنج هتسازإل ىوتنم ةداةتموةعيطم .السالا ىلا قأتو دعست ةمالا كالت عحودإ .السالا ىلا هوعدبج راسخ نم لو هيلعهننا ىلسلوسرلا نامل( ينعم ا) كد نو ردردتما ناجم دز ىنابنو رزاربمب وجال ىم بينما يانا بيسأ ذه يبثلاهجو قوذو ةتالعو لج ملا نمةمأ لكبلف ف (ىنملا) «تساد
 بررغلا ثول ةةفر وذ نمناميالا لبق ألا بيرغلاالاذر(ىعلا] م« بي رش فادوتش ق>نابز زا« ره زار نو ذرابب رغتأ لف ىونثمحورلا ناعووسهلراسدجأ نم همه لايت دلا ف يتلا توصسنج نال (ينلا) ناب شوك د شاب هدينشأ ىسك زا هتاوحا
 ىأ ميلا فطالاب رق فا نملا ناسل نم عمب.هئراووأ لو هيلع هللا لس ينلا هءاعدىذملا
 عادلا ةومد برأ ىفا تفس ديرولا لبح نم هيلا برغأ نحتو ىلاعتهرقكم عمهم مهلا برثا
 مهاعداذانهدح ل هللا عمم دسم ناسل ىلع لومي هللا نا اذه .ناهناعداذا
 0. قدم عمت لماكلا دولارات عقلا ٠ا دن نمهحو رقما برقا اذه
 نما ذك هيل |بانأر ىسعان ديس ةو مم هتك الو لك عوزلا نذاب ىحتان درس عمساكن مؤنف يرق
 رت راي انديسما (ينعلا] تفك وال ح عضد ارع تم رد عرب يب ,ةمرخالل امن لك امهمأ نط مال ارفعي دبس :قضان ديس دوس ناس فاه جارركيدا .تآردأ كش ردمالسأاامملع عصو يدكاترإ هدو وو يوان دي--لىسبعا ديس ليف
 |ولوا هك« تسبمتوننو ردم ديدن تب وسرور

 مزعلا وأ نموه اناطلس فوج ف تبا رانيقي فاي (ى
 مداتواربآربتوج »ف ىو ءريبخلو درو ىلاعت هللا ىلا سانا و*

 كاذيل ردم لمة, اقم تعفو ال (ىنعلا] نور رطأ نم ل0
 ب ةدص- تب أر ىطب فوم ىذف!لفطلا نمىدوحو لخادم اضيأانأ يحانديسا مالم م ثلان(ىعلا) لكل نزأ مدا دسم مه شيوخ نو ردن 6ص تما لف ىوتشم ملاو جو ىدوجو ىف مو ىف م دوص» نمو دس ني اذا نينا! ناه (ىنعلا) مدرددانفا مرد شدوع زك مدرك هد ارنينج تا منين نبا فاكر

 ربت درو لاكش .دصسأ نك 3
 ا يكد وك نا ابا هي ىوشم ةمسقلا ذه ىلع لاو لاو
 انه ىلع هيلا لوب( ىنعلا) جاطتو
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 . منال( ىنعلا ب شذ وحر مهورود هاكر دونو« شب وح لم عضو ثنو يسع
 000 مؤع ةدرغ:مبراقالا نماضنأو بناجالا نمة دعب تناك سفن +

 كلتةدلبااج را نم(ىنملا) ينور درددماينؤراتدثنات « كودفإ

 ىوتثم ةدلبلا ل خادت أنو عشنا مىأ اهطن فوه ىذه نيشحلا نم ةغرانرصن ابنا
 يقيس 225 سراووار مثانو ريزا « دشنسك تفج لجرعلاعرمإو
 دا سدارمنوح ول ىو:ثءعجرإ ىف: دلبلاج رانا ,هردحالةنراغم نكست ل هاج يف

 يس لالا ءالودس فراش يلا م ران شادو تفرك ه راثكر |

 نع نااروادبوك 0 ةواهمونىلاهيتءاجو هتكسم
 ارجامو مالكلاا اذهاها لوقت ى تحمي انتدي-تأر .تاتديسما (ىنعلا) ا)_جياجسر

 لها صنم دادي نال ىوذم لاكشالا باوج نأ - .وقالم يت اباوج قامو
 لهأور ملا ل ماوه ىذا ملاذ هلعبا نا ,ىت) يب تهيرضاح ارا قاما بناغ تسر

 رشاحلاوبئاغلا هد_:ءىراست ماها الاندعملماكلاو. «لءاكسل او هورشاس 4 انآلا بئاعماهلا

 6 يدار تسرودمل ي عردام 0
 نع: ديعر ها ظ لابس يان ديسسمأ تناك ور ظتلا ىفارع ما

 ةيقلاعن_تكللاىزهو اهل ةباركسماب يي هع كح لان رسبلار رتل

 ىو يحانديسمأ ة بؤر تدارأ اذا فبكسف لركن الارق ناكوا امتحايطر ل اء طتات

 ةطورملانعلا(ىنملا) ارت وب دام درت كب تقوم اربد
 دارأو هثمدا+اوهوتسوبلا لهج نيعلأ لا ذيع كه وكيت ةبوبحلا ىرتنلا ودام

 اولاقم عام ةيهل الاراؤنالاهيلقل لا داو ةمن ةنلاهفاسوالهتاازأإ

 تاغلاخل او ىسامملا نم ةمدعلاو تاعاطأل 3! ماود*اءلوالل نوكست تلا تامارك كلا لا

 | تار( ىعللا) تويز كا ىدمرك تيكعزا و توربزا وشو ردزا * شديةيرو إف ى
 ىفانم-ل انمالو ىنامورلا نمالىأج ج رالتان مالو لخادم نمالح إن ديسسم ا 6مل

 1ماسفاتانس فول ىونتم ةسللا ةسقلا نمدارلا نانا ذختباكسملا
 ةدصقلاو ث يدا! ءاثعم (هنا-فا) وب« ديسقجانأش هارب -

 (ىعملا]ئثلا ىلع ف زاللاوهو
 نب دفارشلا قار تش 1س مقا 21

 يقسو 0 0 نرج هناي 0اس و كاك ال يهاب
 قطناليتلا تاناوبملا نمداصب ىذلارةبلأ اود بلك لاذ لق «هبوج ىح(ينلا)

 اعمسي وذخأيو برشي فيك اهل

 و ثنقو مج سها

 امسفخا أر طفلا هئارأربيعأارم

 ىونثمنامالو قظنريف نم باعتلا



 هئمدتاراو ريش تايمر دلو ىوتشم لاما نأسل
 بلعتلا انرةبلاوعب اديب هنو (ىنلا) نو و در عر ارخ

 |عضاولا مكمل دارألاموةليحواركمرغبلاوعسبسلا نم لك .قءأر قو الوسر راس 2-1
 ىقبني رزولاوتاطللا نيب ةطساو نوكيىَقانأب ليلا ةنمدو لبا اي ا كصصتحو صا

 « لسنواك د شرشر زو نوح وو فوم ةةاشرلاو لقعلاو نايل اومدكناو حالصالا
 عينلاري زو يسجلا ليبشلارقبلارا ئثىالر (ىنعملا] لبي تش ز

 ارا زمرد داالخ اة اباذر !سكح نمل غلا ناعوتلا دعلاو للا بحاس» قيلت ةرازولانامالعالا يزور غبلاراسرمقلا سكم ّ
  تسارتما بح هتادو هلك ن با ف قوش بوه م ربملا ىلءرثالاب لال دسالاو ىف اعت هلا
 ىتمالاو بذكوءارتفا ةئمدوةل اكل اذههمح (ىنعملا) مب تسا مارا 1غازانك هيو
 قاتل عم «ثمدو ةليلكب اك لقنام, .لم/همقر اكييستالا غا ارنانهتلداجاذاءا مرام لحب تيراملومتد انعلا يلارسكب ءارلاةيئظخدانع بار فااوهو ءغازلا عمم قلنا نوكيإ
 هذه روس طتني و اناللالهأ ن مز تضحي ةرخسل نب ركل الامالما ىرقتلاو حالا
 تما اها تو هتك ل تيم ءغ: حال اق ىو ةباكملا
 ةسقئا خب( ىنملا) اكمل ةيسيرافلا!ءآبلا 1 تسآ هاد ل انمىو ردبا عمو
 يازرأ بح تاءاكنالا ناعم لانك نادوصةلاقةرل1ل ملاكا ىف ىنعملاو لاكملا لثم
 هب جر ]كو للبى ارجأمالل ىوننم بح ارا دم لهنو رثأتااو ةصاا نمل ل _صحام
 هنالا عهسبلامداكح وانو دعم درولاو ةشاع بلبل اربتم !لماكلا مكمل ا نافدرولاو ره لوق نكي لولو درولاو بلبل ىرجام عسا( ىنعملا] حي راكشا اجت تست :؟ه>ركا

 فيكفداجوناويحلامناسل ناك اذا اذه لوفي ,وىسولالا برقلاو تاعاطلا نمرف
 تدرك مهذو لاح ناب زبنئغك نمحس وف لومي اشي أكل دشرب اذ واو ىل ةمهالدع اغتمانأ ىف
 ير شا رضوالاط نارك ايفا
 ئدلرايتخالاوهرفاحسعلا مش (نيزك )اضبأ ىءج(زين) جني رع ىانك نيزك ى عمو
 ىلع تف اهنتو ريطت اس .رعلاب ىهو اوربلا عممملل ىرجام عمسازي زعاب(ىتسعملا)
 هجرك لف ىونتم نا ىهو ةصخح ا ةسصقلا نمدارل نال هزي عارتخااضيأو جارملا
 (ٌقفك )كو ر(هحرك )تسند سفح نوحربرالاينيه »ته تفكر ستست قفكا

 رص

 نأ



 متل
 لددجوم(تسه)لوقاارس(تفكرس) ىلا ةادأ (تسن) مالك
 علا معا مش( دفج) لم (نوج) رطتال(ربء)مأ ل ءذرمل
 هعشنودو>و» مالكلازيسن او عملا نيءءالك ال الره الا ب ناكو لو (ىتبعملا)

 ىلا فرظرط ىأمويلا ل ئمالف ارطنالو ايلاعرمو ظفبتو مصابواطمهانعمو ظوحط»
 عرطتردتسدك قب ىوتثم لوذياذولو ةباكما ةروصو ظذاوهو زغلا فرط طنالو ىف اعلا
 هحورىل# ئرط لا بعاللات(ىنعلا) تسد دم[ شاخرا هاغب بر اناخ نيك

 مولانا حن

 ونام خرلا ناطل -ةموككتمهةموكعو ارارقالق رطسشلا توب اينهاتوسنان

 اع ىرخلال( علا بدأ ىج ب درط ترجف برشملا رم هن ىرغتشك لذ
 ٍبرشلوعمارعو خرا همعادتبمديزمار عاوبفلإلاب برش دئارمج ديز ب ارعالا دسعاوق نع
 يدى البار عالادماوق ىلع هنوفوال ىذه لاليإلربخ الح عوف م برضةلجو هيلع مدخم
 الغو جعه ةزبارواهنك ىو ماخ ديزاد بكح سرج ارؤر م »ف كو مرجريغ نم هبيدأت ل عف
 وتتم هل ذلولمملا مالغلا لس برش 4 بناريغ يم ىتلادبزاىحورمص مرج ناكأم (ىنصملا]
 هلىوض الاق (ىعلا) هيدر تس 1 /تانيسرج دئك هب دوب ىعم هنامب نبا تنك لف

 الو براضال معلا لو لوعفملاو لمادا ظل
 ىنملاذخانهر لاكملاذغ أتربلاتعباذاث نان لاكملاررو ىنعملاريذ هلب ا ثنأو بوزنشم
 بارءااوتآتسفو ردو هزاسوت بارهارمزاورموديزإو ىوتئم بيكر تلا الراو
 لاذ تنأ عنق يكس ىندلا ناك ن او بارعالا ل جالو ر متو ديزبكر (ىنعم ا) ب زاس
 لّمالارطشلا ىف انهن كل ئولاو ةدعلاهانعمسرغلادئع ناكو لوز اس ظما ناب بارعالا

 وجفيزاو درمان مقتنك ف و توحديز مار ورم اهنا ن ءفسفك ىو ةعانتلا ىفاثلارطشلا فو بيكرتلاهانعم
 ديزبردئثىاللالا كاذإ .االانأ ل هأملا الاذلاتاضبأ (ىدعلا) ياطخ
 كيورمع 6 و2 ب21077 ت6و ىوتثم هنعز ع كفا طخالو بن

 ةغبطلااووغللا بابل اماه هرا دستق' مدع نم ىوضل ا لات(ىنءلا) عي ةوتءةدزدنوزفكداو
 ٍفناوديزوو ىوتلم دواهىلاهآرةدئازواوقرسور مي لهاحلا اذ بأ عالا دءاوقلاكراتو

 هلا ىلعافقاو ديزراص (ىنعملا) درس دحاروادريدحرا ةكسوج « دررارشدزدتشكا
 نكيإلوع شل لست ن مهزواب هنالهيلع همافأ ى أدام هبهذأ هنا الووأولا راس برشف



 ((ةلف

 ىفناكولو هيلا :ءالوةهملط.ل!ناك امو ان الور عادا ناكل ب4 سفن اهل
 ١ هدا اذه (تال اب لد درط ينعم ندم رينيه امهر واد يملات4 ل مأ المئاذّدح
 هريثلادو دا نءئم>ر املا لاهملا ىلتىف لطابلا مالكتلا

 فاكلا عنب (نك )تلبأ مفرط ) « نارا كش ردتساردءامزكه نامت
 لت( ىسعملا) نا رثك ىلع سرغلا د ذم عمد و جوهالاوهةيسرافلا“ الا نركسو بر علا
 ىلا نالاماو ح ورلاب «نلب عمصدوادو او قرمءارمع اورو لكلا اذ_هىرخلل بالا
 جوءالانالي.ث:سبلاذسهو كلال_ةالئانانالومران دب. .تغتااةلز ولا قب رط ىلع هلهلاق

 همار كوءاق وكي أ و ىونم“ لوبان هلو اميطل ل-طانلاو اهب
 | دحاورمغلا لو>الل تاقناوا (ىنعملا) «تيكش دحورد تسود

 [تسفروتساوددب وك ىكبددتعور ردا ىونشم
 رمقلا* از . مسالا هجويفع لو>الادح لاتداو (ىملا) يك تساوخ دبوازمتيادراد
 قمحالاق ثالاذهو لافت هحور للاسف تغتاا اه مالكل ا نها «لوحالانانثا
 (غورد) 6 عورف دز ننيرضل تاثيبلنا و غو ردد اى عمج ناعوردربإط ىوتتم عسبطلا عي
 (يسمال) : ةهدشااوه (غورخ)ناغورد ىلديجرملل اد: عموتو بذكلاةلم-ها1 لادا مشب
 نلاعي نأ مصاوب ءاصتو نيم ساهفكا لم يي )و ندا زكسسملا ىلء مةجااذا بذاكسلا

 مآ« اب ىلاساخ هرزنك ولولا ةكرجراج ا نهرا 3
 : نشل ا ااناد هوان اا نزولا قو اعدك ل

 تسد دوبارنا ىو لامنراشأ 1 هلو نطل ن اب 3
 لوعفللار فارغا ف ىلم عمد عساولاوهو ( خارخ) « حالطتسر اءارتاروك مس

 بالا نيعساوا نوكيا )درا ةراجطا تاذ ضراالا ىه(خالكمنس) دام (تعد)
 بيطلانال ةربطلا ةب ؛يواعلا و انرالا4ىاعتلل 0 كاع 9

 ءانشبخ مسلال
 ىفاذه مري دررخ تخردت ا: 58 :

 2 نسادىارب لنادتغك ف 0 05 5 يي رمل باخ 5
 ةدوجومةرصشنا ل فاو ةياك اال الولاء لاق ىهلا] م« ناتسودنهردتم :ىدرد
 ز.ل) 6 ةرعزكره فررسوا دوش «درو رود ورك ى١ رهط وتتم دنولاف
 3 0 اذنكم تيلي م توارث ملك نع

 ءداطانإ داطاسإ ىنعلا) يق" دششا هوبموا و

 ل



 (ةقنف]

 دئهلا ب ناطو بدالا ناويد ماد اعالو رب لرأ (ىنعل لطرد ناو رت
 ىارناةسر دئهدرت ٠ وزاد ءاننآت كى اهلا ب ىون.٠ .ةرحشلا بطلا لجال هيهذأ
 باطلاو شيتفتلا لعف اه ماوعأ هيلع ممةرحشلا لبلد ساقلاثلا ذو( ىلا هوجو تح

 هرب زج فم تشا يلطم ناره زاره رهش ف ىولشم ةرصشلا كات لحال دنهل فارطا ف
 اذه لرغول ىتح دنهل ىف بولطملا اذه لح الا دلب دلير دو( ىتسعملا) م تشدةو درك دام

 هي وج هك نيك« دنح سد رشد ديسرب )ره ف ىوندم *ار مصالو البجال افلا

 حاصر شاد دز س عددا
 1 جالا ىف اعفسوب رد سانلا نمربك (ىعملاز يحالث بحاسىادسنتةك ناسك سن .٠

 لري دو نوح ىوجو تسح ف ىوتنم حالا بحاصا, هلاولا# سانلا نمريثكو هنئز سم
 هردس كلو هىذفالئاعلا بلط (ىنمملا) يتازك دسشاب 2 د2اب هتك« فاص هتدس
 هيلع ءازهتسالاوك-مااهجو ىلع لوم اذهو4ك ل سأ الالزه نوكي ىتنو ايلا نوكي ىتهفاص

 (ىنلاز« رثتصهراكشاع ف هزني« ز ديهتت يكب سناعا عنب ول ىم لاقاذسهلو
 هناهتيمكحأو رهاظلا عنسلا نم كس أ عنركلا از بهورخا(عغس دسإملا كاذااءارملاهذهو

 يتخرددباج نالؤردو لرب ىاكرصس شهدوا 8 ىء بعتب وروديف هلءأ عطغبإل
 ةرمم دوحومينالفلا لج ا فريبك اب ىاثاف ءازهتسالامووتدتو (ىتسعلا) م رت س

 (ينعللا] يب نيك شيخ اشره نهي ودناب سن هزيم تسد ىحرد«ثينالفردإو ىو ةعظع
 ىو زمظع ةرييك | صغأل كو ةشي رعراد الب وطءاردخ ةرحتدوجو ءةياغلا كلت فو

 تاطللا سان (ىنءللا) يركد عون وسكر هزاديندك « رك نحر دءسب «ثدصأفا

 ككيدا - اذكعورخارخ 01 لكم عمسوارانزيكأ ارك اهلل ىف طب رارسركأ نوكيناس < اذكهورخارخ ع وبددأ زئأا اذ ىف
 شدت رفع اها اساوغ ادرك تحس .سنول ىمنملابلاورهاظلاىف نيطالسلا! مادخ لاح

 «أناطل_تااكا ةديدءانينسالانهةحابدلا ل عفت( ىنعلا] مالا مدشنوت

 1 ءز' جه وو ىوندم باطلا نعزمعت م الارخآب عتلاةيرغلا ف دسأةلا
 (ضرغلا اله سوادبأ رثأدوهقمن (ىملا) يدشناديب ريخري ف ضرف

 تبناعراةتسجا ه دشهتسكت 9 ىرتن» اهدوجر مدعلربل
 اريغباطي )ناكر اسرمالا ةيئاع هواطمو اهطةنمراس هديءال بح (ىنعلا) .
 دست (يعلا) م ءارديربىوديراب ى كل شاوءاش وست شك ابعزمدت ف ىون“» رهام



 ترد نأرس يسند حرش ةفاملا عطغب بك ناظاسلا فر عودا دماقلا
 .دوبول ىم دلغملا يلاطال رجلا ثاترس جت يدا فانم 6 0 سلا
 لا عركو باتو ماع جشتاك(ىنلا يم دش .!اهك لزخم ن كا |

 تفك و ىم سو ءومدانىنعم اعدت ةموقرما ةرشلا بلاطوهو سب لارأ.
 نيهذأ سيآ انأ سفن لاة(ىنسعلا) 0 با

 ١ ىوتنم ا روما !مادَ 0

 انك ترس يلام نما كيل اميردزاع دن -- م نم هاو دزا نم مديموب |

 را
 0 ن ن فراخ 1

 الاب (ىنعلا) «تايح با ةباموأ وم را جد
 ال اميل سل انمديهرسحاهااس» ىو: انك ةانلساهرثو تاما يفر داناهدودو

 سو نمر ةءالعازم رار لامار (ىدلاَرَع تاجر خرسنارط وطرح |
 دمام تخون ءماساكأ شن ودي دن عسل ىو ماين لا لهأ مهو ىراكسلا*

 ةرصت ىف هذه لفاعاي ىا ملسس اب دصامتاللاقو ميشلا انلصت (ىعلا) مي ملمرد |

39 3 10 0 0 00 
 خ ) «طبغئابردنفاوب 9 0

 يف تيوس ول ل هدم نال عاندا |إ
 نمد لاذ نمواهتقيةح ن عربه اع دهأي ةرمصتلا ةروصا تيهذتنأو (ىنللا) |
 تفك مان شرحمداك هب باق اكدش 2 و ىوشرالو لحالب ى ملا نسف

 ارحل عل اىأ الا ةاشعو اسمن اشمنوا !مساراص(ىنهملا) يباصمدكو ف
 # تساقيورمجواراث [قرتكه تسهرأت ؟ارازهدص 0000

 ادعي واو ناك اذا اهم امل اور معلا هراث ؟يلأرثث 5فلأ ةثامدوحو ء4ىذفلا كلاذو (ىنعملا) |
 درادرثأوأ تمراجيك 9 ىوشم قابلارمعلا عملا نوكيفواوريغ مة فو رمع

 رار



 هدف

 اينعايىأرثأف ل1 نكمل درفناكولو (ىهللا) يي رامش ىف داش مار ىتآهراره
 قءرد# ردي دما ار صح ىرنآظ ىوتمالثمءامسالاددهتمهنافصرابشعايو درا
 لاحاذمو نيارخ[ص خم فو باشق صخشلا لاذ (ينعملا) ب مسدس ركةىصخت
 .وكنو فال دويركي دوحرد هو دعورهتدو بدو حردإل ىوشم تافاشالاو بسنلا

 نارازهدسإلى رشم اًبسحو اذطلرخق ح قفنوكيو ارو دعو ارهرخ[ىنح فنون (ىنءال١
 اوهودامسأ فولأ ةثامل ضم (ىنلا) < ىمسوزا سةسوره بحاسو ىداكبوأ -
 نفس لرد يعبأ دوره فسر يحاسومو دكا
 ديمولولو يح و تساهق' بح اص رك مانديود ره إل وتتم اهضعب نء فاو اهرثك أب
 وسوي موه كلن ةقث بحاص ناكاو مسالا بلط نملك( (ىعملا] ع تساهقرفتر داو
 ىف لوسرلا مهل لاقثيحر انكار ظناو ةقيغ .مسسالا طفل نم جيانا هنال ناولوةثرغتلا

 عسي فيكى أ .(ادحاولهلا ةهلآلا لمجا)تقولا اذان تاال الاول آل لعل
 مهنا اوملعبرلو ئربكلا نيدملا مهغ لات بيمع ىأ (بامه ثلا لهنا دح اودلا مهلك قلملا

 الفاو كلذ نءاودعبو مهب ولف ديحوتلا الخ ةرشابعمدعل ةهل (دحاولا 4الااول هس
 عارتخالا اى ةردغلا ىه ةيهلالا نان ةيهلالا ينعم الوهن اوفرع الفاكس انابثا نوكيتأ نع
 3 ادو وكيت اداهيصترخ عارتخالا ىل نيرداغريدقتو
 ف ىلا ولا نإ فسولا ىلءاك انوكيرلولو املاك
0 : 

 00 0 هلال

 اتوا مار تروم ؟توج هدا ميزا نا الغاط ىو
 عقوام لودي هناك نوكسل !عيوىنعلا ىلا بهذ ال مسالا نمتيثو عقو قلل فال اذخا (ىنعملا)

 اولعو ىنعلل اوبهذ الق "امسسالا فال 'بدسالا لالا صو سحخ ىف نانا نيب فال_مخالا
 أ دوسقلا ني يثتامالط مالا تاغالا فاهغ التخالواورفأو نوكسلا مهلل هح هتغيفح
 0 2 انماط لات ةراكملا نم

 كراج) ىوتنم رش ماب هدف م 75 ءدحاو لكب نعل ةهج نم ةعبرأ ةعزانم ناي وفاذه
 ةعبرالىطءأل حر (ىنعلا) م مهدىروكسنأب تفك يدنا * يلب د مداد

 د د كيتو و قيوم روكنالل هيطعأ ىمعلاوهو مهدحأ لاتوادحاو امهرد

 ىلا ىوم | ه4



 ((ةقل]
 100000220 22 7 7 2 يي خامس

 قره ىملارغدحاولا كل اذو (ّىدملا) ياعدىاروكساهنمهاوخ بلع نم و الفك“
 3 مينا تقكودبك مقرنا ىوننم ىلبح اياروكسابلحل ألرايثع بلل !انآاللاق

  نءىمح ىأانأ اذه لات ىرت دحاولا كلاذو (ىن-عملا) هج مزوا

 مارلي تنبات نكي صور ىبت اف ىوتئمامزا !مباط أ لبايتعاع بط أ ال مهردلا اذسها
 : نالاقلاو ليقلا اذهل لاتىنور دحاولا لاذو(ىنعلا يار زفاتسا هاو 75

 لرفاتسا ةيمورلاب ومزواةيكرمتلابو روك ناةيسزاملاب هممابتعلانا اوملعب لو اليقاتسا

 رز كح هدد ىكتسر غن لاتاذ ولو دحاو ىنعملاو فان اظذالا

 نم ئافاعغ مخالةداغاو عزاتتلابنم راغماوراس للا النو ( ىنعلا) جددي امان

 مهر تشم ىونشما د> اواما!ةواآلا لمجأ اورق ةلغفل »ذه لولو ءامعسالا

 مخألا مهم لكبرعش .«ءاب نم( ىنعملا) ي« ىح شنادزناو لوزا دئدب ربعي ىسه ادار هز

 » نب ردص كر زعىرمبحاسإل ىو::م معلا نعنولاغو ل وحاب نؤول# مال همك مح

 اوناكو لدا ل ةثام لعب زي زدرس ب حاس (يعلا) «ناثطس ىدادبا خا[ ىد, رك

 تر نمهلوأ 0 سول ىونمم ل ف مهتاكسا :.؟نعبد عرش ا ثولو الس .هالعال ل انع

 اذ فانزي زعلارسلا بح اس لاذ مهللات ع( امه دىارتاتهلسىوزرتأ ىمردشلي

 دوج الل ىوتشم بطاخلا عمل اريعش نات اقول شلا :ءالكىطعأ د اولا ممردلا

 البى ميلفاوملنال (ىنعلا) مي لمع نيد دك تال رد نب | « لفت اراد ديراب

 دارلاراجدوشىنانمردثلب اف ىونسمي ل معلا نهرا كرمي اذه مكمهردو دلال

 لص ىأ تادارم عبرأ وكي دحاولا مكمهر(ىنعأا) داع ارالب دو نع دراج ٠

 رهملاذانىلخنل مهعازتنالا دح اودامشالا نم نوركي مدرالا امصخماو ةعبرالا مكتادا هدب

 اوكلساذاةدح اوم واطم ةرخآلا كالس لاحاذك الاساو د اةهناش ون اعو مجولطتم

 اانال اونك-ت افملاوءامسالاةرثكنمرهاظلاء خس فالاعا

 يناغتا اراعت درا مْسقكه نار

 اوررك منان( ىعملا) يوكو تفكر دموش نانا زاث « اوتصن] ديشأب سوما ام سلا
 ارئسنار هاوعم-اهنآرغلا ٌيرْئاذاو) فارهالا ةروسر آى ىفاعتهللا لاق نهتصنم نيتك أس

 مكتاذآب هاوعم ار هاظلا مكن الباوتسن اىتعي عامتسالا ىف طرشعامتسالا
 امم-لاب عام الاب نرحرت مكلعل ةتملابلا مكتاذآناوعم ل ةنملابملا كتف أباوةصناو

0 



 قمل

 .نورلارس اذ هوئرأق نم عمدا ,رابرم-:نآرملا عمم نك معسي ىفاعمسهلثنك هلوذوو

 ىقمكتاسلثوك أحيانا ارطشلا ىف لاقا ذهلولب رك ذاو باطخن دعت وهف كآرقا الع
 ةده|ثللسو وةيدحالا بتم ىف ىلغلا ىلع جلطباتوكسلا ديرلل مزااللانال«ةليغلاولاقلا
 مغ كي دياه ى تان ندرك ف ىملوغبف ةقرذتلا ةبت ره ىف قن نم بط انعاذواو لامأا
 | رهاظلا بس ءاسمالاب مكد ابتعاب مكمالكتاكولر (ىملا] هه طحسو تسع از ةيامرئارد
 .اورأ نال طؤحدلاو عازنلا لسأرثالا ف نكل: دحاو ة دعاقو ةربتو ىلءوا داو اطت ىرب
 و. رثادع ديىد راع رك قي ىوتنمتب راع قيفحريغ 6 ا
 ةيوسنملا ةرارحلاوارثأ ىطعتالذي راعلا ةيضراعلارارملا(ىنعملا يي رتهدرا د تيس رك
 أ نكدرك ركرك ارةرسإف ىبالس ئنلا را او شزيلاواراوازهال_ة:يماغلا

 طرشلاءادارك| نم ةففخم" راو فاعلا اول(رؤ) هب ركحر ددازف كرا قروخ توح
 رح) ىدادب(مسيكا) سندلا(باشرو) ناسرتم ىداملا طبر( هت كاك(
 ءانقلاعشب (ديازف) ةرارحءانعم:بعلاتاكتلك هت (ىرك ) تنأ اك أنامل (ىروخ

 هلا ضرفولو راح عسب طلاب سددللا (ىنجيلا) بيكبلا ىف (نككرم) دب
 هترارح لب تالة يضراعهندو ريال: رارحد كلا ىف ديزي ىدلواب هاك أنامل

  تاكولو ةقرفنل بابرأ سودا قالا بجوءدرحوتلالهأ فالتخا نا لو أ
 هبعشىاب ررس» ىوننم داضتلاوةةرغتلاث روم ةسفيغألا ىف هنكلاداد_برهاظلا ىف

 نمن مح أ خشلا«ايراذه ىعف ( علا «ىعزانوتادا 3 هام صالخاز

 ةدئافلاو لعلا نمو :ىلا



 لاكش بك دشط كم

 «نائمتدنابمد ىغاببواط ىوتنسزارتحالابثأي ل بثذلا نم خغلاوىزايلارغط نم
 مسه ادع سواقصت راسا لاند ىلا السما تما

 | لاملا اذه نكيملو نمالاسانلا ةلمللسحو روبطلا ىأح انما نيب نا
 اوجوتف ىوتنم لوغينكلاسلا ب ا [نالوموان ديسا ذواو هبروم ضب رشا

 لجالال لش تنأ (ينلا) «ىرغ ىتاب ىدجوج تاهلس نه ه ىوروثهادرم يروم
 يدى ال نامزلا دش مر تفولا ناهلس بل لا مسا اب باطتو رع

 تافصلاو ءاهمالا ةرذت نم صلُصل ةياوغلالرئانايناللا شاعم ىلع صرَحتو ايوفن
 (ينلا) مدور درهارىرح ناماستاو هدوشح ادا اروح هادو ىوتثمد ا عنإلا
 قازرالان املس ىأ نات الا لصح نامْزلا ناهس اطاواغإ بحل تراس ة لا بلاها

 ىهمالاركل ف ىأاذف 401 نفل اراس ةيناسفنلاًيذغ الحبل ل لوم هناك ةيرشعلاو ب
 'نام_يلس ىلع محد شرالبتةولا نايم بلا ا نكسلو هلا باب نما دورطموبا

 ناسسسينو كيررخ 1نب ردارا ا عضو ىونثم ىناهجلاويناسورلاءادغل اىلمو
 لم ا (ىنعلا) ينامأمدئلي:ركذمنهزا
 ابنعن مهضغبنمأي الونوكمل مو نركسل ميت فنلا»(نانغلا ىلع نوهماختي ةعاشنامأ
 اضيأ (ىتلا) يامرومداغو م دهذرك ٠ ابرودرإبلاتسهتام_لس مهاب ىوتم
 دابارذمأ ن منا لوف ىوننم اروح انب ىبب الواح سانيليميهنأبنرود دووم نامبل ||
 رصع لغأ (ةمأ نم ناو رطان ةروط“ ركب و[ ىعلا) ير داهخالخ والا ان هربك |

 تايون لامدوخ تنك © ىونثم هتعرذنلاعوأ ىنن مظلم ىأ.| 3

 : دتاك اهؤالع ىنلاثمالا هذه تح ةمهبحاسو قد ةغيلخن نع
 لفقر شف قنامامسزك م دن لدكب ناتج اراغاجخ رسل ىوتثم ىنمدقىلء وسيم
 امسي دات اواقاغنا مهحاو رآرعطل لعشب ورم ذكنامز لكن اعل (ىتملأ) جدتك
 ةريتراسم « هتلر ويصق رك نأقغ 3 ىوتثم شغالو لغال,ءاغسا نماوغبب و
 لسو هيلع لد لزرسرل نال هلاولا لشمينغذ د نويوكين (ىدملا) يهدحاو سفنتقلا
 أراد حاو ننال ىوننم ةدحاو شغاكنونمؤلاثيدأ او: دحاو سن نيللى ىف لاق
 لوشر مة دحاواذناور اسر( ىعملا) م ديدبو اطمن دلي رههروو مدت وج لوسي
 | رضالا لطب دع ممدحاو لكمالسالا ىف مهلوخخ دل بقا مهذالاو مسو هيلع هنا ىلسوملا
  ىف-هفالوسر كرب اصنا تايمز توا دمر تغلام نسا ف ةسئلا هذه نم كلر هظبسأ



 (ةففلا]
 هتكرب نعجأ مسزع هللا ىغرراصنالا نيد ,مدر ا دعلا عقرو عفد تأ اذه يي لسو«.لع هلأ
 ارك ذاو)تارنعل 1ةروس ىف ىلاعت لانا اوخااوراسمادعالا*الؤمالؤأ (ىنعملا) < نانسوب (ردبتع دادعاوسعه © تاتمشد نادت ناوخ االزأ »و ىوتثم ءافصلارؤرمالسالا ارو ىف ثيحم )سو هيلع هللا ىلسص لو بلا بدس نمو ةّدس نعسمو .ةعدت تأوأ دع مهل (ىنعملا ياذسو مالس اروهردد وح م قطصمز انا .هنهك ى أجيك وف ىوتنم ىرخالا الل ب تاه سمبل 2 اسهم لكذ دانى أ حورلا ةكسامو مالا ةيراش ىرخالا نم ةدحاولا جدزخ ةيناثلو سد أ ةدمحاولل لاغي نانلييق (ىعملا) «تشسا دماش ؟نوخ ناب ركب هزلي «تشادم[ج ررخو | سوو ةيبتودإو ىرتشم لوغي اذسولو ج رزمللاو سوالا يثني ىلا لسو هيله هقااؤس
 لاق هنأكن لا مت ىسهتلانيدلا ىفاناوخا محصأت كملت ف بتك ىذا ناميالا ةمعن نيب و مكبولف نيبهفيلأت ةمعنب ىأ (اناوخا هتمعنب مصاف مكي لق نيب فلأم»ا دعأ مثك ذا بولقلا فيلأت ةمسعن ىهو هللا عماهركشءادأب ( يلع هنن ةمعن

 ناش

 ةئموخ انوش مدزوإل كوم ام اعيجح ضرالا ىلاءتغغتأول)
 العا ىربكلا نيدلأ مالا# تارا ةروس ل ةوخا نورت لوف
 : .دلاة وح للك او ايلس فطالا أك مناك اذا
 رولا لستيا بولغلا هوجو نا لارا بام فربعَسَس أ ذحالس انىلاعن تاروباهفطأ
 ارطعشلا ىفانالوموان ديسللاتا لولو رهسلاو ىعملاب دل ارئاس ع ادتدحاو رضع ىكتذ نا ةدحاو سفن نونمؤل مالا هيلع لافاك ةدحاو سنك اوريصيل بلغلا ةيزور نمرونلاب
 ناينيك ادحاوادوجواو راس ةصصنلا بيس بن ادا دعا ىأ مسهرب_كسسعت ىف املا
 اناودخا نكست اهلامىلعةبقابت مادام بانعألا ةروص( ىنسعملا) ب دوسدحاوهريشىدرمشف وح دوتتاوح ا هرركنا تروس » ىو لا راش أر يكتلا اذ هاو صوص رم
 مالسالار ناميالا ىل# مهءامتجالتاوخا ١ اذك دام الاو عمستلاو لكشلابنيبسس انتم
 ذكممطلاوةرالملا ىف ادسضةمادحاو بنع امراسهرمهعت ال نيعتلاودادعتلا نم اانربغ
 رمق ينلا مرصحلا ةءانموهىذف امو داشرالل نيته سملا لاا ذهوةدحاو سفنك ادحاو كيك منايا ةفرعمو ميولت ةيناحو ر ثراسدادهالل ةيضتلا مهداسج أر سكتت ل ترشمؤلا
 اس حا قيفرراس مرصحلاعشنال نكلناداشتمبتعلاوعرصحلا (ىنعلا) يتلينرأي دشدُج هتضهروغ سرح ا« كبلا روكا 0 ,ء ىوتم لوغب ونعرف دعتسملا



 از :الارونيرؤشنيف ىنهلالا ضيفلاهلوبفل تالماسعملاو
 ارهعرصحو (ىنللا) مي اوخ شرلسارفأت نحل زازدو دامماخوث سكش سوك ةروغ إو

 | رفكلالسأب اعد ا ةرضح لزالا ىفدربلا ل ىف هئدنلو أ سعشلا نم هدعبلا 9
 21 «اوسو) ىلاعقهللا لاق ءاياوالاوءاسنالا ةس رئي هنالمارلا ..

 |مهف عني فيك افلا مم ىداتوءامشلا ندارس مهب ماع أن منأل(نونمؤال مهرذنت/مأ
 نمحرلا ىدخو) هيلعةموا دللي ( ركسسألا عسبتا نب

 ا .
 ةرغغم هرشف) نايصعل اور فكلا

 >> ىرتثم لسالاق امال رك.
 د تمسبلا ىفووذ مورد عتس ميغ هلال د اواسغن الوأاوه نوكبال(ىنسعلا) يي وادا

 املار
 . و .ىلء د سوري امسي
 تامجرددزيخ ماها ةنتف م تآعدرادوا ها
 عقوو !ي:دملا ىف ماهفالا ةئتق تماقل هوك فكل ىلء هت اين بدسو نامالا هورةمدع نم ايت
 م هيروتسم مرازا جزو» دودو هبروك ذمانرؤكزبك مط ىو ةلالضا اورثكلا ىف لذعلا سان

 مدع(ىدملا ا)دوجأو نأ هرك 332: [ةكرك دمان :) ىمعالا سو خمار فاكم اذعم(يوكربك)
 مرالدب مسن فر ىلوأ :كلا!نعورتسر انا نابكوتَ «ىفوأ سول ارئاكرسنظلتت اوتاينالا

 هيدتلدثلي رختآ لد لهأ مداه دنلباف 3

 بواغلا لهأ سفن براأب
 قردان « زيتدتنار ىمه ىروكاىو-» ىوتئءداشرالا هيفرتؤي وناسعالا با

 ريا نوعرسيبتعق بودل بناملوأ بنعلا بنامللو(سعلا) عد نسسونكوةزيخر
 ىوتئمداغالارهظ و فالفا مترو انعلاو دقحلامو ةينب

 اذان(ىنمملا) مي تسرافسو تدحو ندرك ى كيان يرد ىماف كروأ- ةارد سا

 وأاي رارطضااما تولاي دلما نوتزمممالسالاو ناميالامامءىف ىأ ب علا ةبترمىف از
 ادحاوءامريهتنأب ل التخ الا باننعالا لعفت ىتح تاضايرلاو ةبحلاب مهني



 (ةزقلا]

 1 م ب (تسينإ)ىكشج ىلا ةفورصم ةيفرظلا ةادأ (رد) ةيوسخ انعم
 |_.مأدح اولا ناف هني ىشن قادة نبأ اس زيدل رج (يتدلا) لعفبال
 اثبح سميفاا تما م موكا صج ع وذ

 ابو وما ساخر
 هفلا وسر لع 0
 نم مهنيا دنع توفاو م زغل ارطلا نمةسموأر غلا نمة فرد

 سو هيلع هللا ىف هنال
 تنكىم دقل اهي دح ىف لاقي للكل ذاتسأ بحمى علل كلرابت(ىعملا) ل ضعت مهو مهلك

 وهام جارخ ا ىل الا هلع يشاةةىذلا فعال النا تةلشف فرعأ نا تدبحأف يمض ارتك
 اداحتاداسج اوحاور أت ارذفولأ ةئال ىطع او دو ولا * ارجل مدعلا نم «لع فج ردنم
 ءابلالا ا سس ةحم لم لسرلالضفأو لكل اذانسأ ةرحت وس[ مالو غتو أ ايوةعمو اب روس
 هذكءررد:فرتسغم الاغو هعضإل ىوتتم اداب عار :فولأ هنأ يطع أ نأ, لسرلاو

 .قرتقملا بارتلا لم قرطلاى اولا (ىغا|) يي ركءزرك تسددركن أ وبس
 هلةررعالىذلا بارتلا رام را
 ير تا قامعسج داق ىونثم حاو رالاىف نيدهتم مهاعج عدلا عرتشملاىأ
 ماسج الا داتا نافنيطل اوءاملاماسجأ داحتاك (ىتسعملا) يي نيدب نام ىمتنأجب صخانتسها
 دامت الاىأ ا بسيف منيطلاو«اسلاب

 (ينلا) (لاتخا ورك سزارمهت « لاير وكر ترك ل ىرتنم ىروملا
 بة مهنا 1 ىأيتافاعأحاو رالا دا قا لم ليْمَمف الاوغأو رباظن ل ثأناو

 و دف ىاراو بنل شم امل ااا تدعي زلنا
 روسلاو لكشل زان يان داسج الا فالخعاهراؤأدعبيالو قرب ال
 كا بست وساع لا آمردو برود طاشنزإ وام ةيل تونك | تسه
 رورغم بلاها تنأو بي رلا ىرئالدبعبلل لرظن نخ ملا قدبلاةر را شن سمو
 درادروك ىدبرود ل ىمهلعئالو ءب.> اضن نان نأق الءىف ىعمسال لربك مل زغنتال ل فاعو

 ,نءىمجأ ل جرلا لع دهيللرظنلا (ىسعملا) جارسزاررك اريردتفحو سم و ارم



 (ةققف]
 ضمت هنال فوغل ورنصغلاو لزن لا نم ىعأ أل زا !ىف هم انللكهما دقوه دنع نم#
 ىوئنملاهقلوةحال بيز ةتووصنالاض احماثلالا عم هتءهقا ىضرعسفن لت دأ مث مهتع
 ناميلسلا طيني الا 6 قش عام تدركلب زاباههركرد«قيفدى اخسر 0

 ةاعرمل :راهلعىأ ةقيقفاتاداكلا ف ءاسرح نو همساعتول ماكتلا ىلا ثلا

 هيقيو ضمغم ىمتاكءايلوالا :دهاشم نع انيمع اهب ةيتالا لا
 قوشعملا ىأ قيشعلاب ده ل ءغن فيك تالسثملا لحو

 ىم تقولا كتيرا هاك د ا 5
 ةدقعلا طير وح (ىنعملا] جبازف نيبآب اوردر لاكشرد « اهريباشكيو مدني هركات»
 باوملاو لاكشالاىف:دعاقلا دزناننوك ةلاحاولحفو ةغيق لا تاماكل ادرؤ تح يأ اهكفنو
 ( مانت نفرددوشانددنماكه اددنبدب مكر كىغموممشوو ىو الثءتاهشلا لص دارت ىأ
 هذه و لضياموب طبترانا ةمنلا ىف نيت طقراشعيد ديت ملفي انك (ىندلل)

 ىنعلا] هب جرخ تسيراكءركرشاوارمع هجرموار عجزا مورحدوو ارو ىع#
 ءاليع لاا ذهو دضملا دي ةعنىف هفرصن هرمي ج رملاوءارملا نمامور حت قبه
 ىلع الو ىنث أملا ءارصص ىل ناربطلا ىل رديت 000

 نوب ردو لو ىونثم لئلا دم ل ىفوآل# فؤرصمر جورفش نامل كلت ىف حرملا
 ازجاع نوكيآلا بأ هسفن ملا[ ىنعلا] جمادحتتكآ كشر د شا كيلو ماديه ددركترل
 مع دس جيم اد ميلا رطلا كاذنع
 هللا ىغر ةءامصأ| نام هما عامي لمعلل كر وةرخآلا نعءاميردو هنيدي عئاولار ريشلا مما
 | لو ريسافتلاوتارغلا ظغصاذهو اهلبتاوملعناجاولمعي حتي [نوملعتيالاؤاكم هع

 يملا او -بيوعناتولادعرذم, الواهحومم .لدعلا ىفبغربالو اهدمءئاكذي وتالكشللا
 ىلءر دمي الرسكلا فم مازدا ىلع هحور ريط حان نكس امنا ىف تالكشملا تال يلة

 :دلسكتو ترب واب ات شوكمكءرك اب ىم رمشملا ف اوملاو-أ نعباوما
 راب ةدقعلا لسى عستالىأ كوتا ب رط ىلءالبلاةدفعلا لح يف عسا(ىنعلاهي ترذو رك
 ةرخ الل نيل ادق ىتدىأ كل ح انجو ل دقىت> اهلج ذ ذلتتو الكت ةصي وعلا لثا ملا
 نافاين لا فهتلسم.ىذلا لع ةردقو قوز عيضيالوا دحأو  دحاو صن. ناعاط حائجو
 لمع البلءلاو ملهئاداي دزامالا لمعلادإ دز ايعفنلا نف ءبجومب لمعلاب لاغةثالا ىرحالا

 (هلا) و تبنار ضراوم هاك يكناو «تسكس نا شاه ءرغ مم نارا هدصول ىمرغالب
 ةفلاس فولأ ةثام مك ىنمي طيري ضراوعلا نيك لم كاذو مهتكجأ ترمس ا

 نيعيشم لمعلا يمر عا اك تولا نم صلع مول نكي ردتزاعو نكمباعصأ مهتوك لاح



 1 لاو ىوذنم لوغباذولو ضرإوعأ !نيك ن
 ىلا را صيرح أب (ىنعملا « صر نم له نيس اف اوبن «صيرحى ا ناو
 او مهل[ صيت نملهدالإلا ىف )اوت( اربغتف) ىلاعث هرقل رظناو قةروس
 ةمكسملاوةردثلا لاكلاراوطلا ةيضاملا نورملا ىف :درفملا سوغنلا كال ناكمذاو دع لف

 | بولقلا هب ظعنتو ريذلل ةلباقل اسوغنل اهبب 5
 لاكش ا بره او مورلاو لرغلا عا نمو( ىندملا) ني بنمو روك نازاكشادشن ل
 لاقلاو ليملاو حالطسالاو تاغالاىفاوةبو لحب مل مزالاو ل يقاتسالاو روكنالا

 (ىملا «ىودنبا دنيخغ .ديابنردو ىوتعم نيسسل ناملس[و ىوتثمدالبلا فار
 :بمملا مولع تقولا ناهلس ىونمملا ناسالا نيل تأي

 !ةرثكسماوضيلو موب نم عفترتالو
 زاب بط نياديوتثبوراوزاب عزاشم تغرم لجو ىو .لوذي وعازغلا لءأ بط اخجاذواو
 ةاداراووىزابلا ,هبزان( راو راب)فوذحمءادنلا فرحو ىدام (عزاش)# رايرهت
 فور صمراو زاب ىاء انعم ءاغلل في طارد ىأ تاطلسا نئال رد ينععراوهثرد لاقي ةئايللا
 اذهلىزابلاك ا ةيطلاوعم-ا مكتتلجرويطلا ني فانمأ (يتعللا) ىناثاا عارسملا ىلا
 هعافسان لماكملادشرما زاب لبط نان: يمل كل يأ ثإطل لاوهو راب ربتلازا لبطلا
 قيرطل ب اهذ هبجوم لمعلاو ولسا ىع اد ةبايسألاب هللا ى ل اوتو ثمر ىلا ىصجرا *ا دن عاستسا
 بناجر هزيييه مداح ىوس شب وخ فلة خازإل ةنرمإاذواوديحوتلا فداحتالا
 نمو ثماووم# اودامت الا فرطلاونأو مكنات( ءاز(ىعلا) يداشدي دركت اور
 ةرثكماوهنل د ئرملاةدارات دق عوططلاب لوحسدف اىلارو رسلاو حرفلا نيلعأن بناجلك
 الرتلابدارملا مول لايف بساكملاىت-ئملك كرنن لبق نانداالا ة,تراا ول سنو فال خال

 لاقاذهلو تايلقلا يكل دادعتالالسصا 3
 مكموجواولر (ىنعلا] ي مكون ل ىالا اذه دوق و مكمجواولوف ينك امن

 | ثيحوهو لوهلا اذه نع نامزلا نامل -ىأءهناق ناءزلاناعلس ب وذعملاف بعل بنان
 0 نافلاعتهق فرط كهوحزاولووأ ءدناملهجوتلا نع مكهنر ل ىذا آلامتك أم
 يلا مكاعدلبهتزع بانا هجوذلا نم مكعنيل ىلاعت هلا لوقتوأ ءيلاهجو 21 نع
 ىلاةفورصبريثكتلاءاشنال ةسيرعلا"ابلا تأ. (س) 0 :ىدارتاملس ناك  اسانسبو مناغصروك وف ىونثم لاقفار تعمر اهبنمىدتبلاكل1 لا ىلا ثغنلا م
 .اس(يتخ اسان)ةيقاعلاورخ آلا اه انعما :.يراقلاءابلاب تركنا نكميو يتخ اسان
 :لءاممربغلا عم ملكنا ةادا هتقلو ىتنلاةاداهيلع تلخد ماتالاوؤيهلاره نعام

 اريثك أين ىمعر ويط نت( ىعللا) مهغنإ (
 ف قىرشم مع



 ل ل ب ب ب ب ب ب ب هدفنا
 جايتحالادتادشرلاىلا جان ىدتبملانا لام اوان دشرملاوهولاذناجلس موقت

 .٠ عدت لاراب نهتدنأ دغحوصقإل ىوتثي لاقت فلق ا ىلا ةفيلطلا نم لمتنا
 انيس موجال تازابقءادعا انرعس مويا لسثم نحو (ىن#«لا) ميد ,2هناربو: دئاماو عرجال
 و ايندلا بعت ىأزههلاو بنل اىف نيعفاوو تايارملا نيسوبحم

 هادخ نار زمرازادص « ىعو لهج تباذزا مكى ظ ىوتنم
 يوتثم لاحلاو ىلا عتهظا“ا' ءاباث»و رطا ةيذالابد سقن ىمسعلاو لسهملا هيا

 رويطلاوبج (ىنملا) يدتنكر ق هتك فلاي ورب « دئتشوراملسزك ناعم سج»
 ةماركسلاو ةبالولاب نورتو نوئيشم ناك-1 او نوكسلا قلام ةسغي حلا ناهلس نمةبهلآلا

 .- ميويندةخحأ الو موتنا جىوق نولي ئبالىأ ب وذل نيم دعدنو حانج توهلغب ىتسم
 اةرلا ترتلسو «. دك ةمماج كرست » كلم ورخأاو
 قانرالا نوبصسي زجاوملا بناجلةيهلالار ويطلاىأ مهنالب (ىنملا) دتشوخ

 ناةميصتلا,نومالمضغبو دقحالو الخ الب ةبهلالاروطلا كانو د 0

 ار سيعلب» ارداشك و ارسيدقت اثيادهده ىرتمةرخأ 0
 قيرطلا نوحتفيس دةتاالحالءايلوالار رلاعةر ملال ارويطا ادهدمو (ينلا)

 5 اين هاس:انالعدمنلا

 ىنلا انراوةهج نمداكفاريغن ةر وسلا ف نلكو لور صا خ يلد مف شمل ةبث م كرتي و
 امخ اش اعاعبتورانلا ىلا الو !هفرغوةنملاىلاتغنلاامجارعملاةليل نال و هيلع هلال
 ةيدحلاهتفداصب يح هريس يف لازأمو مسا! طارمصلا نع همدق ىفطامو قحلا ىلا هر
 ةككردديحو شن أ « 1 "تاي كلاس وظن ىوننم وربما لاء ىلا تلسوأو
 مسي ىابرشب هاندياهلاغابيولادةبمناكولو ةسيهلالاروبطلا قاةلو (ىنعملا) يهزم

 كلىنعمنال لكلا ىف دحوتلاراناذ_مبرض كلركسم كاو كل دما ىأ كا ك/لرغبو

 زاب 6 دوكش:نازابزناش رو بكن او إو ىوتنمر صح او صيصختلا

 امال (دوكشن) تازبلاوس(تازابز) ةيملالارويطلاكلن(داش) ماح(ثوبك)
 |راطملاو ردفلا اع ءايلوالا نم ةيهل الاروبطعلل كلت ءامحو (ىنعلا) ةبيهلا 0
 ناوالك ىف دهاشي ام اسأر مهمامحمادنعشي ىزابلا ليت ازابلا نم نوذ اخالوتوبهربال

 ماج مادقدايقنالاو عضاوتلا س أر عشب مهدح اةوطسة دش عمنيطال لا نمتازابلانا
 كرا دراد نشك سب وخنوردرد ادراتلام كناشب !لبط ل ىونثم ةيهلالارويطلا

 قوشلاو ةلاحلا م .دحاوأا» هل ادرؤلن أشعل نم الارومطلا ليلو (ىنعملا)



 رمتك هدرو أن امس كس هبلق ىف ن ال همالكو هتوص عه نم
 هدوم رو ردركو دوار دنيزناشب !ئطومل ف ىوشم هلا: دهاشم نمانآ
 هيديقمريغرح هد يقال ىروسلاركسلا نمار هالة بهلالاروبطلا ىطوط دحاوو( ىلا )
 | ىونثما دمرس-ةين دللا مولعلاو رارسالا وال روظن 4 ىا ههحو أ ىراا دبر كسلا هيلف نم نال
 سوال لجبرو (ىنعللا) يي رك ناري سوا زار « رطاردتانباتاسواط ىانل
 لاذ ان نم نسحأءافرعاارظن ىف هتداعس مدنو العو لح قار ظن ىف :-:هلالارويطلا
 قاملاء امص نم نحأءاءلوالا نمر فلاب بويعملاىأ ناولال اعاؤنأب نب زملارخآلا سواطلا

 (ىنملا) « تسانك فاهلسر
 يطل ىطنمنمو# 55

 *الؤهو مهئاوهأو مهفنأ نعنولوةبق لذ اءاهلس ىأءالو
 ىلاعت هللا لاك ىلاعتللا دنع لوقو حو *ءأ ب زارساو فرا

 يسد ىم هاراع رم لناي ىفادمجونإل ىو: م( هلل
 ماسر كناامل الايوبطلا توصل فيك تنأ (ىنمملا) يىدارامل

 فيك ةفراعم لءاكلادترملاتيولان املس مثل نكيملاذا لوغي نأ حسه ا داو
 ةرارح كلر سعف يكو ةيلعلا مهزومر مالك م مهغن فيكو ةيهل الارويطلا تاوسأ عت
 'اسنالات ناك رارسأ للعب داشرالا ناي طكرفا لا نان ةباجلا مولاوحأ نم وشع

 مكن ايدك ع رطن ارا امثال ناملس دهاثئذفار | «ايلوالاو
 7 (يماا) تدر غمو ترش ءنوربدا © ثتبرطم

 اهسمارو نمىأ برغلاو قرسشلاا سراي َوطَة# هلالا تادراولاب همالكى أ
 امو) مو هيلع هللا ىلس هب .نع مهنا ةروسف ىلا هت هللا لاق ىندل ل هتالامونعج راخو

 يحوي الاهتا) ادب سفن نم ماكتب
 ابره ىو:ةمماهلالا كلم ةطساوسخاملو :

 قيفوتودستلا(نعا) يتسررفر رارد طرعان ىرتزو « تسي
 دارأ(تديرفو ركرد) ةعبلا ىشارالاانه ىرثلا(تب رثإ ىتح(ان) ناحلالا برطاأتالآ
 نمو ىرثلا ىلا ىبركملان هدشرملا ىأ النعل كو (ىنمملا)ةمظعلار غلاب وةكوكلاركسلاب

 ذفان لع برطود هقو كح ىمهلالارياعلا لوقب هتك ةمظعلاو ةكوشلا ىف شرعلا ىلا ىرثلا

 لالكتلا نعلامنرفلاو ركل ف شرسعلا ىلا شر فلا نمو شرفلا ىلا شر علا نمراجو
 دونىءامحوج تاطو كاع « دو رنايلسنانوك غرم ىونتمفعشلاو

 ٍناهلس نم معاوهت نامل سالباديحو بهذو كول_بلا بلحاذاهناف عزنا اريطلا (ىنملا)
 هنال كلالهلا نمأب ال طاوطولاوهو شاذملتاك ذم ظل! قشاهو هذ ةمتب ىلا ناهس نمو ةقيقحلا
 كم ل ل حسا لا ل .ث تدل



 نفل

 8# ىرثتملوغباذملو ىوملاو سنا هل لخ دو نردد س جرح
 ةقورسم ىأ ةظفلىهوادتلاةادأدودرصىأ (در) دبا انف ام تاظرد5 هدر شامخ
 ةلظلاىفب قت يأ يت اداب يت لكلا اوطو تنأدودرماإ (يدلاإببلا

 ضعب قوذ اهشعن تامل ظ#
 نيذل أ قو هللا ايوا ة بيرج رعاة نالت ذا ورك سان

 اقر فتحا بطتركرمج» 0 ىورىوستادبكءر ىزك كيو
 نيدملا لريسسن ةغيفملا ناملس بناجوهو بتاملا لا ةلاغي رط عارذرادمما
 قاتلا بناملتكو تنام لا 3ك رتل ىأ ةاسا!بطتعارذلا

 ةمهزا ٠ ىهح قوس كولر تاتو زو ىو نا ذلنازيدرارابعمر سنو كلردقول#ب
 لمعتسا عطفأوج رم أ( نإ كتاووأ كانو دنت[ «ىنر تقر كتل
 اهجوتمطنلاوبتولاوهو ندي ه- نم( ىم-)فرطلا لاذ( وسن ءوعتو طقن ىنم انه
 ناءلسستابر ءوفرطلا اذا ألق اسواجلاتبثيو طنب ىذفلا كلاذوو أ تفولا كلاذو (ىنملا
 تناك اذا اذهتامتملاو تاطغسل اخي نم صلع ىلا عت هيلا لوسولاب ىيسلا,ةميةملا
 طتنىذلا تقولا لاذو لوغتن ب اطشلل نوكت نا نكميو ىض أملا ةاكمل ىهرو ىهح ىف ءابلا

 ًاربتو تاطةسل عي نم: صلت ةقيغم انامل س بنام ادعاقواممات
 ىف تدنرتولو 31كيعَم لسخالا ىفكنوكلالا كل لاملا كاذناكامو

 39 لوشبف لومملاسوسحلا كلا قملو ىفانالا عب طلاةب شيلا بس
 أ جاب هاو هول ان سم مهاب ىتلاطبلا حارذاةسق ناس فانه تا دروسرب 3 ام عه
 لاثمو املاك ب وسنملارم طلاب قدمه والاب رعةف لاذلا هور هلا سدة دارأو
 ارثلاو ىوله ءالات ب ارثلا ىلا بوسنملارهطلا, ىفاسنالا بطلا
 0 ان غرم هج ركىلطن مخ ل ىوتشملاوح الا ىل اه ملم
 :نادهلا لش ةسرتلا كل لعف جاجالاو هنو بارتلاريطو طيلارزبتنأ (ىنعملا)

 ءأ تناو (ىنعلا] «تسرب شخ و د 0
 :ىلا كتعيبطةاوظب ر ةعيةل ارح ص اوغ ىه ىتلا ىد ملا حورلا نمت دنوت حور
 تسرد الدق ايرد] يمول ىوشم ةغيشملارحىلا لقرلو تنعذأ هلو باونال تدسقنا
 وراها زاب نمر ادله عبرات رتب تيب
 ةعيبطلا فرط نءثسبلو حاورالامأ ىهيتلا ةيد محلا حولا بناج نم ىأ مام
 (ىنعلا) «تسادب 0 ارعبآد «تساهبأد نب زار مق دخ ليمإل ىمةيئامدلسا
 5 ةلرتالةسناعمملا ةعينطلا ىهر ةس را ىأ ةءضرملا هذغ نمثل بارتل املا عل لسيللاو

 توح ىعمرعرد اردنا «نارو كمخربرا دكباردبادإل ىوشم ةصيق ةعبب امنالبنامسملا |



 الملا "ام نم هين امسجلا ةعيبطىهو كلما

 اذهلو ىلغلا ماعلا نم فنو هثمْلحو رنا «فنغالو ةغي ارك ىف

 عطب تنأ (ىعلا) ب ؟دنك ها هان غيصوح ىفو 5

 مك اح نمل ابلالاع فور هات املا ىف ىأ حت:
 ىو قنعت ل تنأ ثيبل ان ج املا ناكىأ ثعدلا ن
 دقلو ىفانعت وق نم تنأو (ىنملا ]6 ىجانابردبمه شخ مه

 قىلاعتهلالات ميف فر عتتورعجلا ىفاضبأورب 5

 كلذريغر فاما لادتعاو قطن اورلعلا (مد1ى) انلضف (انمركدقلو) ليئارسا ون ةدوس
 نم مه انتزرو) نا ىله(رصيلاو) باودفا ىلع (ربلا ىف مهانلجو) تولادعب مجتراهط هنمو

المل مشير (اليضفن) شوحولاومئاهلاك (انةلخ ريدك ىلع م-هاناشفو تابيطلا
 ةكم

 نيلالحاءاينالار رشا نمل ضخ | مهذا مهدارفالي مزلبالو سنملاليضفتدارملاو

 ثلا «ابلرأ نمل ضف ارشرلاايلوأ تااضيأو لل !ل رن م لشن ارشنار ردا فحو
 كلل ماويعوبككآ االسم ل ذنأرشلاءا4ىنااشبأو

 نر 3

عمان زوو ةنابرلا لح اس ةينامورلارحو ةعلس ار نع مهانربعىأ ىربكسلا نيف مه
 

 ةكنالملا امم قذيلىتلا تافشاكملا بارشر تاه اشملا م اعط ىهر بهاوملا تا

 هبا تاساك ىف اهئونها يوقع قوق ءدابع صخأ اهب معملا

 ىلع مهاناجزا ١ رجلا ىله مهامناح ك ف ىوثم لاففراشا ذهلو هانملا ان

 لجاشرلوغن(ىدملا]يدقتلاو باهذالاوهرندنارنم سم لعف (نار) « نارشيرربلا

 مّدقىأ كلماما همَد ا ىلع مهانلهح باج نم مهل تح ورلا به رعلا ىلع مهانلجالءو

 ةيئضرح ىلع ةسيناه-ما ةبت مريم لقا رال لحورو لال: ءح ورلار عل ةعيبطل ارب نم

 ةيناهدملا ىلم ةبناحورلا بناج مجرخكلا سا, تنأاسأو ىنانالادوجولارابتعا ةينامورلا
 1 ركل لاع نم حورلاو ىفأو فثك | مملاو قبأو فرشأحورلا نال

 وسار لنالء مط ىع ىتاس:لاو لوالل ماجر د ارابتعاب ورح ح ورلارابتعابق

 منال ةعيبطل ربل 1 الل سبل (نلا) ( تسيح ارض عداو حب تسب
 اضيأ نارا سنحو كاملاملاع نم مسهلا ذال فرسروب نم اوغلخ توكلملارمب روي

 قاجتناوبح كيو ىم ترك ةرخال
 |رابتعابو ناوبح ةّمخار ايثءايناسنا رب مهىورأت «كلمزا

 حور رابشاب و :



 (ةنكلا
 رو هديد«بلا ىريلداب « رش دش مكسهامرهاظا» ىوتمث اذا لما ذبأ
 هيوم بح هءبلاكوعبلةلا ف ورشي مكلشسرمسي رهااظل اوت(ىنلا)

 اوراكل لاو كولا ثلا ا انامل
 ,«لاو ىسولاو :ويشا او ةبالولاو نأكَىخ

 .ننتلاوهو اهلامالع
 /, :اىلامتءاوساعرظنلا طقو التبت < - لال تيتا انا ايوةيدوبعلا ما اودو
 #«ن رح رجب ربنا درك وا حور © نيمزربهدا::ى ١ .بااق طب ىوشنملاتاذهلو ىربكلا
 : ل ادرك ) بل املا ىلا عجار ريم (وأ )ضو الا ىلع (نيمزرب) عفو (هدانف)
 0 ةو بارغلا ا بونلا بلاغا

 يا 00
 قون انئاسل عي ماتلارلاوأامامتاستن الر ملا تلا هورطا اموومحل

 ناك مالكا اذا ا (ىملا)

 ناءالاةلي شب مهس فر

 عمو دشرللانا جلس مامدق عضإ ىلا جهد رردِسٍدْزاَس بادوادوحا: « هتاردردىان
 1 انامل
 طظث :ملل بدلا عردلا عنطسادرا داى أرد امل لمص مالدلاةياهدواد ثءدشر رمل
 اكليل « تسيرضام هلج شب ناعلسنا ف ىوثءعردةناك كل نوكيءاملا اذكح البلا نم
 .!ناعلس كلاذر (ىن-هلا] تن .درحأسو داب شح ثرعع

 :طدارهتلا ةرمس ةرحاسو ني هال ةطبار رورغلاو:ريسغلا ,ك-اموهالو:

 0و سرج دمر راو تارك
 تو سدأ مالا اتا انااا سأرلعجوو بن دعرلا ثوس اشف (نلا] هب | ,
 93 ملاعاامأو دعا ب احم هيلع بصسيد_ءرلا
 هلع مدماو نا اكلال موحرلا ب باسل ةيلام دّسرملا لووول اتارمدما كارلمي ىذلاا ذك
 ني-ع(ىنعملا] م نام“ با قو ةزاربخ ىف نآور ىو رد تسدناموأ مدح ىو

 : الا يالا باس ارم .:ههاهئام فو ىراجلارهلا ىف



 نفل

 ابومكش قب بسلا نع عيجال باي سال فرط هتعه بك عتح (يسعلا) جام بود
 (يعلا) ) هنا معا تيل دج . .ءار بيسو ا دئ هكن 1و ىوشاروتسمو
 لباني طيترب فيكو أب !!بايسس أ ىلع هبلف عضي د ىتمانأ.ءبابسالا بسم ىرب ىذفلا لاذ
 | تاريح لأةةناودلااذسهاع ْ راق لدشباك اع ىنغتسي
 قاذه جتازرسالب ررس ريدتتفا شاهنتهيداب رددكد ازا نا تاماركرد نآبجاجت دسم

 لمزلا سار يلءاديحو ةيدابلا ىف هود حو ىذفا دهازلا "لاذ تامارك ىف جامعا
 ةيدابلا لف ناك (ىنلا) | «دابع نوح قرغ تد[بعرد و يداي نايمرددب دهر اروى مفرح
 5 ناي 0 ,ىم تاعاطلاو حالصلاب ةروهشلاةء داما 4 بلثمةدابعلاو قرغدهازا

 :ارطأ نمل اولسوي اذا (ىنعلا) 6 داتقوا لك دهازرن | ةهديد و دالب راه ديسير
 دما واج طك ا ا
 ةرضخ هبف نمل سايد هازلا لحم (ىنعملا) يت جالع شدوبهيدآب موهتزا و جا ضرتوا دويل شخ

 هدوجول الص موه !ناكةيدابلا مودم نمو ةسوبيلا نم*ىرب ىأ جازملا ىرط دهازلا ىأوهو
 | ناو مشن دحو زاد دشن اربح تآرحاح إل ىع ةدابلا نود ينور ممشم ةسبلغ نمكأ
 طسر ل هتمال.-نمو هتدحو نم نيربغم جاسحا تراصنمللا) يمي شننآن|يمردتمالس
 |ريوب هداتساز است ردو ىوششم وهلا عب ةرثكو وأ طنا دشو ماعطلاو* ا اراخ ىهوةذأل هولا
 غي د ثودع) هترارح نم ( شةنزا) ل .رلا(ي 26 كتارا دوم سفترك كير الب ركود تاكوذأ
 يصح اللا ديإ هو ىلع ل17 قلك صراع ينحلا) ودا ام(ةليدنآ)

 ىراوساب و تسلكوهريسسردب مرسئيدك قب ويش دةلآءام ىفذب لدرلا ةرارح نموهلع
 لع بك ايار ةدأ نارك سووا 0 /ينعملا 14 تسلدادناربرب
 (ينءلا) « تسايصدارزا ءاروآموعمابوتساهلحو ريرحرب شباك ن9 ىم لدادو قايب
 وعسل نا لو ةتوأ ل لح رح يع هحردالوتترأ

 /ريفف دم اراب قا لسا 95 رفاراس وجب .راظتالاانمردوا
 ةعاملا انتو ذاب

 م نت ئادرارشسد هتساقس زاثنأ-ا
 ىوشم ىأ انهم لاامشءداعسلا فرط لاء دوخ :هءامالثا احلا 5

 روم يلا لاذ لاق( ىدملا دسم م لبحر ف ءاجز ف و كسر يعاود هل ىماتر هتف قف
 لحام لكسشما .) ىو ثم فيل نمل. حالو رثبال» كيلا ل سي «اسلا باطن تةو لكدهازا راربعملا



 'مدجإل ىوتشم جرد برغ ١
 .رظاعفرق ىشملا ىلا اذه نمدهازلا عهمامل(ىنعملا) هينايجاح

 خالإبز نم يفوح قزرإل ىم جامعا ءامدبمتسا
 اتثد (نمانأ قزرلاببلطا سهلا
 ب زا تاكمون هدومي ىاإإ ىم باي | ىلث تف ءامسلا
 اللا لحت ىلا يدل هذه أت اكمال نم نروشملاو ناكل اتي رأى سهلا اي (ىنعلا

 قفز ررهىذلا كابنلا دم بيدئارطااىأ كف زرءاهلا فو 'لدابعل كلوت ترهطأو'
 نبا تاسردو ىوتشمءاهدلا نمىلءاياكل اسب ايانايعءاي !ىتنيرأو تايراذفا ىف
 !جانلا السم طسورف (ىنعللا] يشكي (لييوج دشاديبدو زو شو

 "رد«تفركن دي راب ثمزأ بآوسحهإ) يم هامل اب حاس ليغلا لئءاروفر مط ف

 : ناكل نرد (الشم م« تنركنكسم|هرانردو

 8 اراغلاورذل | اكسم لمح ةيرغل ا نمءانلل اب ركءارجاورطملا
 عومدلا ترطمأ ةيردلاكباصسلا( ىلا جايك م هداك

 بنام ثازتعاجلي و ىلا كانا كنامانتنأوا

 نماوعلا بئامتلا كلت نم جاضا*الؤه نم ةءاسج (ىنعللا) امرأ يدير
 ًارركيدءوفط ىمراكنالاوركلارانزاوعامت دهازلا تاماركشل ١ وسو
 مالا بدرا ميم لصح نورخآموذو (ىندملا م داشرلاب 2[ هلأو: هذ .دراردت#

 !ءأ هللا ةببهقللا ةءاركسلا .وانيم اودادزانابلوالا تاما

 اخر شرعا بدموت ظ ىوششم يهمل نإ رطالل هوملاد ايلا
 نع 1

 5 مالكلامم انلئاذماو قد رطل نع لو دع م_هعم ماكتلاو ةمكساسا ةقكنولبغي ال دمر

 ماركا ربل ءاتأ اودل ؟ىلعو « مانالاربخ ىلءمالسل او ةالسلاو «مامتالا ىل هلدهللاو

 لمجولا ملا هعجاو قيامم ات انلرسيف ىفالاولوأل ادلجلا ماستاانل ترسبأك مهللا
 ”كنادلدابع: ذاو نيدماعملا نيغابلا نعط نمهظفاوننيحلاصلا لد !بءدب عفاويركلا

 تبل مويذصيس فلالا دعت نيئامو ةرشء عت ةنسلا نملاعلا برهتادم لاو مر كسلا تنأ

 عوادرم ليلا بهتشتلرم ١ ةطاونوباس
 .تلابلاهزحلا هيليوفي مل اىوتملا رش نموا


